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Els Ocells
Els nostres Apartaments Rurals, estan ubicats en una tranquila zona residencial de Camprodon, a
cinc minuts en cotxe del centre. Equipats amb totes les comoditats ...

Els Brancs
El restaurant Els Brancs de l’Hotel Vistabella es troba a Roses i té una estrella Michelin. La seva
cuina és art: cuina d’autor on es cuida la presentació dels ...

Club Friendsteam.com :: Home
Gavi Tarragona Friends Team - Sortir de festa i fer amics a Barcelonai Catalunya

CatBike
Catbike proporciona una oferta integral en tot allò relacionat amb la bicicleta, ja sigui en l'àmbit
esportiu o d'oci. A través de la nostra web, Facebook o ...

Ruta del Trencapinyes i mirador dels Orris
Passeig circular de 2,5 km de longitud al Parc Natural del Cadí-Moixeró. L'itinerari segueix la Ruta
del Trencapinyes: ens endinsarem en els boscos de pi negre d ...

Congost de Mont
Ruta a l´espectacular congost de Mont-rebei des de l´aparcament de la Masieta a la serra del
Montsec (Pallars Jussà, Prepirineu de Lleida).

L'efecte hivernacle
Però quan l'energia és reflectida des de la Terra es produeix un fenomen diferent. Alguns gasos de
l'atmosfera, com el ...

Ecoturisme, senderisme i activtats a la natura
Una terra, un poble, un vi Tasta els vins d'un poble del Priorat! La personalitat de cada poble i les
seves terres impregnen els seus vins. Tasta’ls i descobreix la ...

Pirineus
Per passar un hivern de pel·lícula, els Pirineus de Catalunya ofereixen paisatges d’alta muntanya
impressionants, i una oferta abundant i variada d ...

Viatges Baraka
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Preu: 1620€ ELS GRANS PINTORS FLAMENCS En motiu de l’exposició “Brueghel. Obres
mestres invisibles”, al Museu Reial de Belles Arts de Bèlgica.
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