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LLeida-Pyreneeën

1  Verneda Camping Mountain Resort  
N230, km 171 • 25537 Pont d’Arros • 0034-973641024 • info@campingverneda.com • N 42°44’12”  E 0°44’47” • Open van 02/04 t/m 14/10 • Aantal 
toerplaatsen: 180 (40 - 80 m²) • Rob & Anna: “De camping ligt centraal ten opzichte van bezienswaardigheden en activiteiten zoals de romaanse kerken van Vall 
de Boí. Wij werden alleen onaangenaam verrast door grote, loslopende honden. We raden daarom een regelement en handhaving aan.” 
Rapportcijfer testteam: 6,5
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Activiteiten vanaf deze camping:

Museum Val d’Aran
Het museum is een ideaal startpunt om de geschiedenis, 
cultuur en populaire tradities van de Val d’Aran te leren 
kennen.
1 Carrer Major 26, 25530 Vielha (7 km van de camping, 
10 minuten met de auto)
	Di-Za 10:00 – 13:00 and 17:00 – 20:00
 0034-973641815
	€ 3,00
 visitvaldaran.com

Romaanse kerken
Vanaf het Centre del Romànic de la Vall de Boí kun je alle 
romaanse kerken bezoeken die er in de vallei te vinden zijn. 
Hier vind je de hoogste concentratie romaanse bouwkunst 
van Europa.
1 Carrer del Batalló, 5-25528 Erill la Vall 
 centreromanic.com 

Beleef het leven van een boer uit Aran
Het ecomuseum is gevestigd in een traditionele huis van 
Aran. Bezoekers kunnen hier het dagelijks leven van rijke 
boeren uit de zestiende eeuw beleven. Een bezoek aan het 
museum is te combineren met een bezoek aan de Santa 
Maria d’Arties kerk die dateert uit de elfde eeuw. Dat is een 
van de beste voorbeelden van de Romaanse bouwkunst in 
de vallei.
Ecomuseum
1 Carrer Major, 25551 Vilamòs (7 km van de camping, 10 
minuten met de auto)
 Di-Za 11:00 – 14:00 and 16:00 – 18:00
	0034-973641815
	€ 3,00
 visitvaldaran.com/en

Santa Maria kerk
1 Plaça Sapujo 1, 25599 Arties (13,8 km van de camping, 
18 minuten met de auto)
	Woe-Do 11:00 – 13:00 and 17:00 – 19:00
	973 64 40 30 / 973 64 51 97
 visitvaldaran.com

Lokale kaas proeven
Hormatges Tarrau is een lokaal bedrijf dat op traditionele 
wijze uit Val d’Aran heerlijke kaas maakt. 
1 Dera Hont 1, 25598 Bagergue (13,7 km van de camping, 
17 minuten met de auto)
	0034-973645387
	quesosdelvalledearan.com
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Onderweg naar COsta daurada - ebrOdeLta 

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
 Di-Za 10:00 – 19:00
	0034-973230653
	turoseuvella.cat/en

Prehistorische grotschilderingen in Cogul
In deze grot vind je meer dan 42 geschilderde figuren en 
260 rotstekeningen. Sinds 1998 is deze plek als Unesco 
Werelderfgoed aangemerkt. 
1 Camí del Cogul a Albagés Km1, 25252 El Cogul
 Di-Za 10:00 – 13:00 en 15:00 – 17:00
	0034-672445990, reserven vooraf is noodzakelijk
	patrimoni.gencat.cat/en/collection/roca-dels-moros

COsta daurada – ebrOdeLta

2  Camping Els Prats Village 
Ctra N340, km 1137 • 43892 Mont-roig del Camp • 0034-977810027 • info@campingelsprats.com • N 41°2’24”  E 0°58’50” • Open van 16/03 t/m 04/11 • 
Aantal toerplaatsen: 391 (80 - 115 m²) • Rob & Anna: “Alles is hier top geregeld. Groot pluspunt is dat je hulp krijgt bij het op z’n plek zetten van de caravan. De 
kampeerplekken liggen wel dicht op elkaar. Van hieruit bezochten we Mas Miró en Tarragona.”
Rapportcijfer testteam: 8

Activiteiten vanaf deze camping:

Op bezoek bij het huis van Miro
Aan de Costa Daurada bezoeken de cultuurliefhebbers het 
voormalig huis van de Catalaanse kunstschilder en beeld-
houwer Joan Miró in Mont-Roig del Camp, een klein dorpje 
in de provincie Tarragona. Hoewel de kunstenaar veelal 
woonde in Barcelona en later op Mallorca, bracht Miró hier 
graag de zomers door op de boerderij Mas Miró die hem 
werd geschonken door zijn vader. De boerderij is nu te 
bezoeken en vlakbij het dorp loopt een wandelpad dat voert 
langs enkele plekken in het landschap die terugkomen in 
enkele van zijn beroemdste werken.
1  Finca Mas Miró, s/n 43300 Montroig del Camp  
 masmiro.com
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Art Nouveau route
In Reus kun je je helemaal onderdompelen in het moder-
nisme (Art Nouveau). In het centrum van Reus vind je het 
Gaudí centrum, Instituut Pere Mata en Casa Nàvas. Met het 
speciale Visit Reus bandje (à €12), die verkrijgbaar is bij het 
Gaudí centrum kun je de complete route bezoeken. 

1  Plaza del Mercadal 3, 43201 Reus (23 km van camping, 
24 minuten met de auto)

 maandag-zaterdag 10:00 – 20:00
 0034-977010670
 gaudicentre.cat/en

Klooster van Poblet
Dit klooster is de eerste van de drie zusterkloosters die ook 
bekend staan als de Cisterciënzers driehoek. Van hieruit 
werd in de twaalfde eeuw macht verkregen in Catalonië. 

1  Plaça Corona d’Aragó 11, 43448 Poblet (63 km vanaf 
camping, 51 minuten met de auto)

 maandag-zaterdag 10:00 – 12:30 en 15:00-17:55
 0034-977870089
 poblet.cat

Romeinse schatten in Tarragona 
Als je de Romeinse erfgoed-route volgt kom je langs de 
verschillende overblijfselen uit de tijd van de Romeinen. 
Het was de eerste Romeinse nederzetting op het Iberisch 
schiereiland. Via de gratis app Imageen Tarraco (Tarraco 
zo werd de stad genoemd in de Romeinse tijd) komen de 
ruïnes die je nu in de stad terugvindt tot leven. 
 tarragonaturisme.cat
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PrOvinCie barCeLOna

3  Camping Cal Paradís  
Ctra C-55, km 50, BV-3002, km 9 • 08269 Salo • 0034-938695652 • calparadis@campingcalparadis.com • N 41°50’42”  E 1°38’21” • Open van 25/03 t/m 30/09 
• Aantal toerplaatsen: 44 (60 - 100 m²) • Rob & Anna: “Hier vonden we weldadige rust in een mooie, groene omgeving. De camping wordt gerund door een 
familie, wat een heel leuke sfeer geeft. Vanaf de camping bezochten we Montserrat.”
Rapportcijfer testteam: 8,5

Activiteiten vanaf deze camping:

Zoutmijnen van Cardona
Het ontstaan van de zoutmijn in Cordona gaat veertig 
miljoen jaar terug in de tijd. Ooit was dit gebied onder-
deel van de Atlantische Oceaan. Toen een deel van de zee 
getransformeerd is tot een meer, zat er nog steeds veel zout 
in de grond. Maar dat meer droogde vervolgens op en bij 
het botsen van twee aardplaten ontstond de verticale berg 
op deze locatie met daarin het witte goud. Zo werd Cardona 
gezegend met deze rijkdom. Naast de zoutmijn kun je er ook 
een kasteel en kerk bezoeken.  
	cardonaturisme.cat/en

Klooster van Montserrat
Met het treintje El Cremallera kun je de berg opgaan om 
het klooster van Montserrat te bezoeken. Je kunt het 
Museum van Montserrat bezoeken, de Romaanse kerk 
Santa Cecília de Montserrat of de begraafplaats die een 
waar openluchtmuseum is. 
	montserratvisita.com
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Vic Live muziekfestival en markt
Ieder jaar in september vindt dit festival plaats in het stadje 
Vic. Een goede plek om de Catalaanse muziek te ontdekken. 
Sommige concerten zijn gratis en voor sommige optredens 
heb je tickets nodig. 

1  Concerten zijn in het centrum van Vic, 72 km vanaf de 
camping (60 min met de auto)

 De meeste concerten starten om 19:45
 0034-938833100
 mmvv.cat/en

Món Sant Benet Klooster
Món Sant Benet is in 2007 gerealiseerd en is een cultureel 
erfgoedcentrum waar in een mooie omgeving cultuur, toe-
risme, vrije tijd en wetenschap samenkomen. Op deze plek 
vind je ook het gelijknamige klooster. 

1  Camí de Sant Benet de Bages s/n, 08272 Sant Fruitós 
del Bages (30 km van de camping, 40 min met de auto).

 maandag-zaterdag 10:00 – 15:00, bel voor het schema
 0034-938759401
 monstbenet.com/en

COsta brava

4  Camping Sènia Cala Gogo  
Av. Andorra 13 • 17251 Calonge • 0034-972651564 • calagogo@calagogo.es • N 41°49’49”  E 3°5’2” • Open van 21/04 t/m 24/09 • Aantal toerplaatsen: 670 (60 
- 115 m²) • Rob & Anna: “Het is er mooi groen en we hadden een zonnescherm boven onze kampeerplek, wat zorgde voor extra comfort. Vanaf het restaurant 
heb je mooi uitzicht op zee. Het sanitair is gedateerd en niet schoon. Van hieruit verkenden we de Alt en Baix Empordà.”
Rapportcijfer testteam: 6,5

Activiteiten vanaf deze camping:

Tour de ambachten
De Empordà regio staat bol van de oude ambachten. In een 
dag kun je een hoop indrukken opdoen. Van pottenbakken 
in het middeleeuwse stadje Peratallada en olijfolie proeven 
op Can Solivera tot zilver smeden in La Bisbal d’Empordà.
  solivera.com, visitperatallada.cat, ceramicaley.com, 

visitlabisbal.com en artesanaitribu.com

Fietsen door de Penedès
De Penedès regio heeft een kenmerkend landschap van 
oneindige wijngaarden met hier en daar een landhuis, 
unieke historische plekken en tal van wijnhuizen die de 
regio internationaal op de kaart hebben gezet. Combineer 
een e-biketocht met een bezoek en proeverij van regionale 
wijn en cava.
1   Carrer Hermenegild Clascar 1, 08720 Vilafranca del 

Penedès (84 km van de camping, 67 minuten met de 
auto)

  maandag 09:30 – 13:30 en 15:00 – 18:00 
woensdag 09:00 – 12:00

	0034-938170160
	€ 35,00
 enoturismepenedes.cat/en/proposals
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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 vanaf camping, 38 minuten met de auto).
	zaterdag 09:00 – 14:00 en 16:00 – 20:00
 0034-972226575
 girona.cat/turisme/eng

Griekse en Romeinse ruïnes in Empúries
Empúries was de toegangspoort van de Griekse en 
Romeinse cultuur op het Iberisch Schiereiland. Op deze 
plek vind je de overblijfselen van een Griekse stad en een 
Romeinse stad. Dit is de enige plek in Spanje waar je zowel 
Griekse als Romeinse overblijfselen kunt bekijken. 
1 Carrer Puig i Cadafalch s/n, 17130 L’Escala
 maandag-zondag 10:00 – 20:00
 0034-972770208
 visitlescala.com/en

Espai Carmen Thyssen
De Carmen Thyssen ruimte is een centrum waar tijdelijke 
exposities worden gehouden. Het opende haar deuren in 
de zomer van 2012 in SantFeliu de Guixols. In acht jaar tijd 
heeft de galerie plaats geboden aan exposities van kunste-
naars als Gaugin, Delvaux, Kandinsky, Van Gogh en velen 
anderen.  

1  Plaça Monestir s/n, 17220 Sant Feliu de Guixols (13 km 
vanaf camping, 14 minuten met de auto)

 zaterdag 10:00 – 20:00
	€ 7,00
 0034-972820051
	espaicarmenthyssen.com/en

Dalí driehoek
Als je het hebt over cultuur en Catalonië dan mag de ex-
centrieke schilder Salvador Dalí niet ontbreken. De Dalí-
driehoek volgt de voetstappen van de schilder langs de 
meest belangrijke plaatsen van zijn leven. De route begint 
in zijn geboorteplaats Figueres, waar het beroemde Dalí 
Teatre-Museu ligt en voert langs het kustdorpje Cadaqués 
en Port Ligat. Daar kun je het huis bezoeken waar Dalí 
woonde en een groot deel van zijn werken schilderde. 
  salvador-dali.org/en/museums/the-dalinian-triangle/


