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LLeida-Pyreneeën

1  Camping La Noguera 
Partida La Solana s/n • 25613 Sant Llorenç de Montgai • 0034-973420334 •  
info@campinglanoguera.com • N 41°51’37”  E 0°49’57” • Open van 02/01 t/m 07/01, 26/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 220 • Mildred & Jan: “De plekken 
zijn erg groot en hebben een mooie barbecue. Er is ook een goed restaurant. De camping ligt mooi aan de voet van de Pyreneeën.” Rapportcijfer testteam: 8
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 Dineren bij Monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes
De menukaart is hier geheel in stijl van de astronomie.  
Ook het klooster zelf is te bezoeken. 
1 Ctra C-12, km 181, 25612 Os de Balaguer
 monesteridelesavellanes.com 

Sterren kijken in astronomisch park Montsec
Montsec is een van de beste plekken in Europa om te ge-
nieten van een indrukwekkende sterrenhemel. Tijdens een 
rondleiding door het observatiecentrum leer je alles over 
het universum, het heelal en het melkwegstelsel. 
1	Camí del Coll d’Ares, 25691 Àger
 parcastronomic.cat 

Activiteiten vanaf deze camping:

 Bezoek aan het kasteel van Montsonís
Bij de bioshop Agrobotiga in het dorpje Montsonís kun 
je entree regelen voor een tour door het kasteel van 
Montsonís. Je combineert je bezoek eenvoudig met een 
smakelijke lunch. 
1 Carrer Major 7-9, 25737 Montsonís
 castelldemontsonis.com
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Vogels spotten bij het Ivars en Vila-sana meer
Ivars en Vila-sana meer is een natuurlijke omgeving met 
een grote ecologische diversiteit. Er liggen allerlei wan-
del- en fietspaden. Het is een van de grootste moerassen in 
Lleida waar je goed vogels kunt spotten. 
1 The lake has two information points  
(29km van de camping, 30 minuten met de auto)
	0034-973711313 
 lleidatur.com/Tourism/Visit/The-Ivars-and- 
Vila-sana-Pool/111.aspx 

Noga en chocolademuseum
In het Museu del Torró i la Xocolata zie je de geschiedenis 
van Agramunt’s beroemde noga en chocolade en de loop-
baan van het bedrijf Torrons Vicens.
1 Carretera de Tàrrega, 2 (Agramunt)  
(34km van camping, 30 minuten met de auto)
	0034-973 39 06 07
	vicens.com/en/nougat-chocolate-museum

Bezoek de wijnkelder van Castell del Remei
Castell del Remei is een van de oudste wijnhuizen van spe-
ciale wijnen in Catalonië. Er is ook een restaurant met een 
groot aanbod van lokale specialiteiten. 
1	Castell del Remei, 25333  
(28km van de camping, 25 minuten met de auto)
	Dagelijks: 10:15; 11:30; 13:30; 16:30
 0034-973390607 
	€ 2,00 only visit, €5 1 wine tasting and 3 wines €10
 castelldelremei.com/en/turisme 

Bezoek aan de Seu Vella kathedraal van Lleida
Het Seu Vella is het meest opvallende gebouw van alle mo-
numenten in Lleida. Het wordt omschreven als het meest 
artistieke product van de dertiende-eeuwse Catalaanse 
architectuur. 
1 Turó de la Seu Vella, 25002 Lleida  
(36km van de camping, 40 minuten met de auto) 
	Di-Za 10:00 – 19:00
 0034-973230653 
 castelldemontsonis.com
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Costa daurada – ebrodeLta

2  Playa Montroig Camping Resort 
Ctra N-340, km 1.136 • 43300 Montroig (Tarragona) • 0034-977810637 • 
info@playamontroig.com • N 41°2’1”  E 0°58’5” • Open van 23/03 t/m 28/10 • Aantal toerplaatsen: 1200 (80 - 110 m²) • Mildred & Jan: “De camping ligt mooi 
en dicht bij het strand. Hij heeft heel mooi en schoon sanitair en veel andere faciliteiten. Er is een grote supermarkt met een goede bakker en er ligt zelfs 
hagelslag in het schap!”
Rapportcijfer testteam: 9

Activiteiten vanaf deze camping:

Wijn en olijfolie proeven bij Masroig
Met een speciale auto kun je onder leiding van een gids de 
wijn- en olijfgaard bekijken, gevolgd door een tour door 
de wijnkelder langs het productieproces van zowel de wijn 
als de olijfolie. De tour wordt afgesloten door een proeve-
rij waarna je ook de wijn of olie aan kunt schaffen in de 
winkel.
1 Passeig de l’arbre, 3-43736 El Masroig
 cellermasroig.com

Typische lunch bij Mas Trucafort
Dit restaurant is bekend om de lekkerste paella van het 
Iberische Schiereiland. Op verzoek bereid chefkok Roger 
het gerecht op traditionele wijze in een platte pan boven 
houtvuur. 
1 Carretera de Bellmunt, 43730 Falset
  mastrucafort.com

Dineren op Camping Tamarit Beach Resort
In het vernieuwde restaurant van de camping kun je heer-
lijk dineren aan zee met zicht op Castell de Tamarit. 
1 N340a km 1172 – 43008 Tamarit
 tamarit.com 
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Op pad met de vissers van Cambrils
Vanuit de haven van Cambrils varen dagelijks om 6.00 uur 
de vissersboten uit. Door mee te varen krijg je een inkijkje 
in het (zware) vissersleven aan boord. Wat eten ze? Hoe 
wordt het net aan boord gehaald? Hoe wordt de vis gesor-
teerd? Je komt het allemaal te weten.  
1 Haven Cambrils (Confraria)
 cambrils.cat

Ga naar het klooster van Santa Maria d’Escaladei
Het Kartuizenklooster van Scala Dei is een van de belang-
rijkste historische plekken in de Priorat-regio. Hier vind je 
honderden jaren aan geschiedenis.
1 C/ Pilonet 8, 43594 Pinell de Brai  
(42 km van de camping, 50 minuten met de auto)  
	Di-Zo 10:00 - 19:30 (Gesloten op maandag)
	€ 3,50
 0034-977638329  
 turismepriorat.org/en/cartoixa-descaladei

Wijnkathedraal in Pinell de Brai
De Pinell de Brei wijncoöperatie is een van de meest repre-
sentatieve voorbeelden van Art Nouveau in de Ebro-delta. 
Het gebouw is ontworpen door architect Cèsar Martinell, 
een leerling van de beroemde Gaudí.
1	C/ Pilonet 8, 43594 Pinell de Brai (60 km van  
camping, 50 minuten met de auto) 
	Ma-vr/zo: 10:00 - 19:00, za: 10:00 - 20:00
 0034-977426234  
	€ 5,50
 catedraldelvi.com/en/ 

Bezoek een mosselboer
Laat je zintuigen prikkelen tijdens een bezoek aan een 
mosselboer. Je proeft er verse mosselen en oesters onder 
het genot van heerlijke lokale wijn en cava. 
1 Baai van Alfaques. Sant Carles de la Ràpita   
(62 km van camping, 50 minuten met de auto)
 0034-638283986 
	€ 25,00 
 musclarium.com/en
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Olijfolie proeven en een boerenmaal bereiden
Tijdens deze tour ontdek je waar olijfolie haar gezonde 
eigenschappen vandaan heeft. Na de tour kun je de handen 
uit de mouwen steken voor het bereiden van ‘la clotxa’, een 
traditioneel gerecht onder boeren in dit gebied. 
1 Passeig Manel Pallarès, 21A Horta de Sant Joan  
(42 km van de camping,  
40 minuten met de auto) 
	0034-620598182
	€ 15,00
	identitatoliveoil.com/en

ProvinCie barCeLona

3  Vilanova Park  
Carretera Arboç km 2,5 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 0034-938933402 •  
info@vilanovapark.com • N 41°13’54”  E 1°41’28” • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 348 (70 -  
100 m²) • Mildred & Jan: “Een mooie, riante plek hadden we hier. Het sanitair is een beetje gedateerd, maar wel schoon. De camping heeft een fijn zwembad en 
een redelijk restaurant.”
Rapportcijfer testteam: 7

Activiteiten vanaf deze camping:

De kunst van het cava maken
Jonge ondernemers hebben een oude cavamakerij nieuw 
leven ingeblazen en leren bezoekers de kunst van het ma-
ken én bottelen van een goede cava, de Catalaanse variant 
van bruisende wijn.   
1 Masia Can Battle s/n 08793 
 artcava.com 

Druivenwellness
Het blijft voor Jan en Mildred in Catalonië niet alleen bij wijn 
drinken. Ze worden ook in de watten gelegd met een mas-
sage in Cava & Hotel Mastinell. Het hotel ziet er van buiten 
uit als een wijnrek. Maar ook van binnen spelen druiven een 
hoofdrol. Voor de massage die ze er krijgen is niet zomaar 
olie gebruikt, het is een extract van rode druiven. Druiven 
blijken een schat aan gezonde eigenschappen te bevatten. Ze 
hebben een verjongend effect op de huid dankzij de natuur-
lijke antioxidanten die de huid beschermen en dode huidcel-
len afvoeren.  
1 Ctra. Vilafranca a Sant Martí Sarroca, km 0,5 Vilafranca 
del Penedès 
 hotelmastinell.com 
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De stad Sitges
Sitges is een mediterrane kuststad met vier kilometer aan 
strand en een variëteit aan architectuur en boulevards.  
1 Tourist Office: Plaça Eduard Maristany, 08870 
Sitges (12 km van de camping, 15 minuten met de auto) 
 0034-973230653 
 visitsitges.com/en/ 

Cava en Chocolade
In het CIC Fassina Cava Interpretation Centre leer je over 
de oorsprong van cava. De cava heeft ervoor gezorgd dat 
Sant Sadurní d’Anoia de onbetwiste hoofdstad van de cava 
is geworden. Bij Simón Coll Chocolate Experience ontdek 
je de wereld van chocolade. Van de oorsprong tot de cul-
tuur en van de geschiedenis tot het maken. Je mag ook zelf 
experimenteren met bonen.  
1 Di-Zo 9:15-14:45 en 16:00-18:30 (Maandag gesloten) 
(32 km van de camping, 30 minuten met de auto)
	0034-938170160  
	€ 8,00 (beide activiteiten gecombineerd) 
 enoturismepenedes.cat/en/proposals 

Gaudi’s Colònia Güell
Architect Antoni Gaudí ontwierp met Colònia Güell een 
arbeiderswijk in het dorp Santa Coloma de Cervelló. De 
innovaties in de bouwkunst zijn ook terug te zien in zijn 
ontwerp voor de crypte van de kerk, die is aangemerkt als 
Unesco Werelderfgoed. 
1 Carrer Claudi Güell 6, Santa Coloma de Cervelló  
(35 km van de camping, 30 minuten met de auto) 
	Ma-vr: 10:00 - 17:00, Za: 10:00 - 15:00
	0034-936305807 
	gaudicoloniaguell.org/en
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Costa brava

Kookshow Palamós
In het vissersplaatsje Palamós wordt door een kok live 
de vangst van de dag bereid. Het enige wat de levens-
genieters hoeven te doen is toekijken en vervolgens 
smikkelen.  
1 Moll Pesquer, s/n 17230 Palamós 
 espaidelpeix.org 

Activiteiten vanaf deze camping:

Ansjovisfabriek in L’Escala
Mildred en Jan bezochten de oudste ansjovisfabriek Solés 
in L’Escala. Via een audiotour leerden ze over het reilen en 
zeilen in de fabriek. De historie van de fabriek gaat terug 
naar 1888.  
1 Plaça de les Escoles 1, 17130 l’Escala 
 visitlescala.com

4  Camping Internacional de Calonge  
Avda Andorra 9 • 17251 Platja d’Aro/Calonge • 0034-972651233 • info@intercalonge.com •  
N 41°50’0”  E 3°5’4” • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 771 (60 - 90 m²) • Mildred & Jan: “Prachtige plek met fantastisch uitzicht op zee en de 
stad Palamós. Het is wel een uitdaging om boven te komen. Het is een terrassencamping met een steile weg naar boven. De camping heeft een goed restaurant, 
mooi sanitair en een goede supermarkt.” 
Rapportcijfer testteam: 8
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 Bezoek het oude centrum van Girona
In het hart van de stad Girona vind je het oude centrum. 
Het oude gedeelte nodigt uit tot een tijdreis langs het dool-
hof van smalle straatjes die oorspronkelijk de oude Joodse 
wijk vormden. Je vindt er veel oude schatten zoals de ka-
thedraal, Arabische baden, het Romaanse klooster van Sant 
Pere de Galligants of de kerk van Sant Narcís.  
1 Tourist Office: Rambla de la Llibertat 1, 17004 Girona 
(38,5 km van de camping, 38 minuten met de auto). 
	Za: 09:00 – 14:00 and 16:00 – 20:00 
	0034-972226575  
 girona.cat/turisme/eng 

Terug naar de middeleeuwen
Pals en Peratallada zijn twee middeleeuwse juweeltjes in 
de regio Baix Empordà. In het pittoreske dorpje Pals vind 
je onder andere een klokkentoren en de kerk van Sant Pere. 
Een paar kilometers verderop bezoek je het ommuurde 
stadje Peratallada. 
1 Tourist Offices: Pals: Plaça Major, 7 
Peratallada: Plaça Castell del Perat, 3
	en.costabrava.org  

Fietsroute Pirinexus Baix Empordà
In het hart van de stad Girona vind je het oude centrum. 
Het oude gedeelte nodigt uit tot een tijdreis langs het dool-
hof van smalle straatjes die oorspronkelijk de oude Joodse 
wijk vormden. Je vindt er veel oude schatten zoals de ka-
thedraal, Arabische baden, het Romaanse klooster van Sant 
Pere de Galligants of de kerk van Sant Narcís.  
1 Startpunt bij Bellcaire  
(40 minuten van de Camping) tot Sant Antoni de Calonge.  
	0034-972486950  
 viesverdes.cat/en 

Kustpad Camí de Ronda
Dit voormalige smokkelpad is inmiddels getransformeerd 
tot een wandelroute langs de hele kust van de Costa Brava. 
Je passeert boulevards, stranden en geheime kustgrotten.  
1 Van Calonge naar S’Agaró (10km) 
 camideronda.com/en 


