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Clica sobre els municipis  
per veure els seus  
allotjaments.
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No hi ha allotjaments
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Podeu consultar més informació 
relacionada amb la gastronomia,  
les visites guiades, les festes  
i tradicions en la web de                

Turisme Segarra:
http://www.lasegarra.org/

http://www.lasegarra.org/
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Festes

Rutes

De Lloberola en destaquen la torre i les 
restes el castell, una de les edificacions 
més interessant i antigues de la Segarra 
i un dels castells preromànics més nota-
bles de Catalunya.

Un altre indret del terme és Puig Caste-
llar, restes d’una fortificació romana (s. II 
aC), situada en un lloc estratègic, que va 
tenir gran importància en la romanitza-
ció d’Hispània.

Els principals nuclis de població del ter-
me són els pobles de Biosca, cap de mu-
nicipi, i Lloberola.

Biosca, conserva carrerons amb indrets 
coberts amb volta sobre les cases que 
conserven la fesomia medieval. 
Al capdamunt del poble hi ha les restes 
del castell i de l’antiga capella.

Ajuntament de Biosca
Camí nou, 5 -25752 Biosca-
973 473 241
ajuntament@biosca.ddl.net 
http://biosca.ddl.netB

io
sc

a

Festa Major de Biosca, 30 i 31 de juliol
Festa de les Dones, febrer
Festa Major de Lloberola, 29 de setembre

EIN Llobregós: 
Molí del Cava 
Les Gesses 
Obaga i Solana

GR-170 Vall del Llobregós
Pedal Medieval Nord
Ruta de les Torres de Guaita

Montcortés 
de Segarra
Biosca
El terme municipal de Biosca és situat al nord de la Segarra. 
Limita amb la comarca del Solsonès i amb els municipis de Torà, 
Massoteres i Sanaüja. El terme té una extensió de 66,21 km2.

4 5
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Piscina

Aparcament

Apta per famílies amb nens

PL-000792

Masia aïllada dins d’una explotació agrícola de més 
de 400 ha. Va ser construïda a mitjans del segle 
XIX, conserva els elements originals que li donen 
personalitat alhora que compta amb tots els ele-
ments de confort actuals. 

El renom d’aquesta casa, situada al centre de 
Biosca, ve de “xamós” que significa “atractiu per les 
seves gràcies”. En aquest cas l’atractiu està justificat 
per les meravelloses vistes a la vall del Llobregós.

Cal Vinyaire Cal Xamora

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Biosca / Masia Cal Vinyaire (25752) Biosca / Biosca / Camí Nou, 9 (25752) Biosca

Tel: 637990322
calvinyaire@hotmail.com 

Tel: 626554776
calxamora@gmail.com

www.calvinyaire.com www.calxamora.com

Latitud 41.840373 
Longitud 1.3558731

 Latitud 41.868558149184  
Longitud 1.350862383843

PL-000365

Serveis:
Wi-fi

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Admeten animals

Català i Castellà

Lloguer sencer

10 persones

Piscina

Català, Castellà, Anglès i Italià

Serveis:

Lloguer sencer

17-18 persones

Bicicletes

6 7

mailto:calvinyaire@hotmail.com
mailto:calxamora@gmail.com
http://www.calvinyaire.com/precio
www.calxamora.com
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Català, Castellà, Anglès i Francès

Latitud 41.871177 
Longitud 1.379344

Masia al nord de la Segarra molt apropiada per 
trobades familiars i altres esdeveniments. Vistes 
espectaculars i confort total. Possibilitat de servei 
de cuina i cambrer.

Caseta de l’Estany

Serveis:

Contacte:Descripció:

/ Biosca / Caseta de l’Estany,  C-451 km 34,5 s/n (25752) Biosca

Tel: 659242790
dolorestorrabadia@hotmail.com 

HUTL-000439-65

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Lloguer sencer

18 persones

Piscina

Admeten animals

Aquesta casa de camp que data dels segles XVIII 
i XIX, està situada al cim d’un turó i  forma part 
d’un complex de producció ecològica.

Casa Manonelles

Serveis:

Contacte:Descripció:

/ Biosca / Camí de la Mesquita (25752) Biosca

Tel: 973473369
jaumemassanes3@gmail.com 

manonelles.blogspot.com  

Latitud 41.840373
Longitud 1.3558731 1

 PL-00403

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà i Francès

Lloguer sencer

10 persones

8 9

mailto:dolorestorrabadia@hotmail.com
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La finca, totalment aïllada, compta amb una su-
perfície total de 175 hectàrees. Està envoltada de 
camps de conreu i bosc amb senders senyalitzats 
per fer a peu o en bicicleta i un camí que condueix 
a una alzina centenària. 

La Torre, 14 persones
El Cobert, 11 persones 
La Pallera, 10 persones 
La Pairal, 12 persones

Cots de Lloberola

Serveis:

Contacte:Descripció:

/ Lloberola / Masia Les Cots (2575) Lloberola, Biosca

Tel: 606 422 669
lescots@lescots.com 

www.lescots.com 

Latitud 41.896995
Longitud 1.3630081 1

PL-000441 - 000442 
PL000761 - PL000762

Admeten animals

Català i Castellà

Aparcament

Piscina

Apta per famílies amb nens

El Castell de Biosca és una casa per viure-la, ideal 
per gaudir de turisme rural. Amb una extensa pa-
noràmica sobre la vall del Llobregós i sobre el petit 
nucli de Biosca. El Castell de Biosca s’adapta als 
preceptes del “Feng shui” (casa sana i curativa). 

Castell de Biosca

Serveis:

Contacte:Descripció:

/ Biosca / Rectoria, s/n (25752) Biosca

Tel: 667069767 / 670554984
castell.biosca@gmail.com 

www.castell-biosca.com

Latitud 41.842497
Longitud 1.359764

HUTL- 000391

Apta per famílies amb nens

Admeten animals

Català i Castellà

Lloguer sencer

14-32 persones

Piscina

Wi-fi

10 11

mailto:lescots@lescots.com
http://www.lescots.com/es
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http://www.castell-biosca.com
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Català, Castellà, Anglès i Francès

Latitud 41.871173
Longitud 1.379385

Apta per famílies amb nens

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Aparcament

La Masia Llorenç consta de dues cases anomena-
des La Masia i La Pallera, que s’han reformat per 
distribuir-les en quatre apartaments cada cadas-
cuna. A més disposa d’una zona comuna apta per 
celebracions. 

La Masia, 22 persones 
La Pallera, 16persones

Masia situada al nord de la comarca de la Segarra, 
enmig d’un paratge natural únic, típic de la Cata-
lunya interior. Construïda el 1885, està envoltada de 
boscos, vinyes i conreus propis de la zona.

La Ribereta, 14 persones 
L’Oreneta, 8 persones  
Molí de Povia, 4 persones

Masia Llorenç La Ribereta 

Serveis: Serveis:

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Biosca / Finca Cal Llorenç, C-451, km 34,5, s/n (25753) Biosca / Lloberola / Masia La Ribereta (25753) Lloberola, Biosca

Lloguer sencer Lloguer sencer

Tel: 649819839
info@masiallorens.com

Tel: 633071714 / 626737313
info@laribereta.com 

www.laribereta.com 

38 persones

Piscina

Piscina

Latitud 41.896995984490 
Longitud 1.3630083259341 1

 ATL-000015 PL-000756, PL-001171-22, PL-001173-66

Català, Castellà i Anglès

Admeten animals

Admeten animals

Eines per ciclistes

www.masiallorens.com 

Wi-fi Wi-fi

12 13

mailto:info@masiallorens.com
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http://www.masiallorens.com
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Català, Castellà, Anglès i Francès

Faciliten les coordenades 
d’ubicació un cop feta la reserva

La casa està envoltada de natura i amb unes vistes 
panoràmiques sobre la Segarra i les comarques 
veïnes. Els propietaris aposten per les energies reno-
vables i el respecte al medi ambient.

Teuleria de l’Estany

Contacte:Descripció:

/ Biosca / C-451, km 35 (25752) Biosca

Tel: 629479160 / 678764066
masiateuleria@gmail.com 

www.masiateuleria.cat 

1

HUTL-000361-65

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Serveis:

Lloguer sencer

15 persones

Piscina

Admeten animals

Wi-fi

14 15

mailto:masiateuleria@gmail.com
https://mapujgua.wixsite.com/teuleriaestany
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Festes

Rutes

importància de la vila a l’edat mitjana; 
les torres de la Universitat i la cúpula del 
Sindicat Agrícola, exponent de la Cerve-
ra moderna. 

La resta de pobles que formen el mu-
nicipi són: Castellnou d’Oluges, la 
Cardosa, Malgrat, la Prenyanosa  
i Vergós.

Cervera té documentats els seus orígens 
el 1026. Durant l’edat mitjana era la po-
blació més important de la seva vegueria 
i va obtenir nombrosos privilegis reials. 

Després d’una època de decadència i 
crisi, la construcció de l’edifici de la Uni-
versitat (1718-1762) s’inicià un període de 
progrés demogràfic i econòmic. 

Actualment, el perfil de la ciutat està 
marcat per tres torres que revelen tres 
moments crucials de la seva història: el 
campanar de Santa Maria, reflex de la 

B
io

sc
a

www.turismecervera.cat/agenda
www.turismecervera.cat

Camí de Sant Jaume
Camí Ignasià
GR-171
PR-140
PR-141
Ruta dels Castells del Sió
Ruta de les Dues Valls
Ruta de les Peixeres del Sió
Ruta Intercatalunya
Ruta Marc i Alex Màrquez
Via Verda del Sió

Montcortés 
de Segarra
Cervera
El municipi de Cervera està format per sis nuclis de població entre 
els quals destaca Cervera, capital de la Segarra.

CANVIAR FOTO

Paeria de Cervera
Pl. Major, 1 -25200 Cervera- 
Tel. 973 530 025
ajuntament@cerverapaeria.cat
www.cerverapaeria.cat

16 17
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Català, Castellà i Anglès

Latitud: 41.66697     
Longitud: 1.27277

HL-000137

Els Apartaments L’Ametller estan situats al centre 
històric de Cervera,  a pocs metres de la plaça Ma-
jor. Consten de quatre apartaments independents 
totalment equipats. Ideals per famílies. 

Apartament Primavera, 6 persones
Apartament Estiu, 6 persones
Apartament Tardor, 6 persones 
Apartament Hivern, 6 persones

Si visiteu Cervera o la Segarra, a l’Hostal Bonavista 
estaran encantats de rebre-us i acollir-vos com si 
fóssiu a casa. 

20 habitacions

Apartaments l’Ametller Hostal Bonavista

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Cervera / C. Major, 41 (25200) Cervera / Cervera / Av. de Catalunya, 14 (25200) Cervera

Tel: 699932211
ametllercervera@gmail.com

Tel: 973530027 / 609365560
hostalbonavista@hotmail.com

www.apartametsametllercervera.com www.hotelbonavista.com

Latitud: 41.67277 
Longitud: 1.274211 1

HUTL-034262-52

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer complet

Apta per famílies amb nens

Accessible amb ascensor

Serveis:

Apta per famílies amb nens

Aparcament gratuït

Admeten animals

Català, Castellà i Anglès

18 19

mailto:ametllercervera@gmail.com
mailto:hostalbonavista@hotmail.com
https://www.apartamentsametllercervera.com/
https://www.hotelbonavistacervera.com/
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Català, Castellà i Anglès

Lloguer complet

HL-004816

A l’Hostal Universitat tothom s’hi pot trobar com 
a casa. Tenen espais per a les famílies, per a les 
parelles que busquen un cap de setmana tranquil i 
per a grups d’amics.

5 habitacions dobles

Hostal Universitat

Contacte:Descripció:

/ Cervera / Pl. Universitat, 21 (25200) Cervera

Tel: 973107394 / 661786477
info@hostaluniversitat.com 

www.hostaluniversitat.com 

Latitud 41.67086
Longitud: 1. 27339

Wi-fi
Serveis:

Apta per famílies amb nens

Esmorzar

Lloguer de bicicletes

Latitud: 41.70021
Longitud: 1.25292 

Construcció del segle XI, reformada  i adaptada a 
les necessitats actuals per acollir un espai de crea-
ció a la Segarra amb l’objectiu de fomentar l’inter-
canvi, la producció i difusió d’activitats creatives. 

D’abril a octubre, estada mínima una setmana, 
dues persones. Agost, possibilitat de llogar la casa 
íntegra, mínim dues setmanes 

Castell de la Cardosa 

Contacte:Descripció:

/ La Cardosa / Pl. del Castell, s/n (25218) La Cardosa

Tel: 606390892
info@castelldelacardosa.com 

www.castelldelacardosa.com 

1

HUTL-000914

Serveis:

Barbacoa

Jardí

20 21

mailto:info@hostaluniversitat.com
https://www.hostaluniversitat.com/
mailto:info@castelldelacardosa.com
http://www.castelldelacardosa.com
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Català i Castellà

Latitud: 41.67247
Longitud: 1.26459

Al capdavant de Nobadis hi trobem el Juanjo 
Cerezuela, restaurador i fill de restauradors, 
sommelier de vocació que ha sabut combinar les 
seves dues grans passions en aquest projecte.

Esmorzars de forquilla
11 habitacions 

Nobais Bed & Breakfast

Contacte:Descripció:

/ Cervera / Av. Mil·lenari de Catalunya, 49 (25200) Cervera

Tel: 973530325
info@nobadis.cat

www.nobadis.cat 

HL-000760

Serveis:
Wi-fi

Apta per famílies amb nens

Menjador i bar/cafeteria

Català, Castellà, Anglès i Francès 

Latitud: 41.70021 
Longitud: 1.25292

La casa de baix, és una casa de pagès de l’any 
1700 situada al nucli antic de Cervera. Ha estat 
restaurada respectant la seva estructura original 
i conservant els elements constructius i utilitzant 
criteris ecològics.

Dos apartaments, 3-4 persones
Estudi, 2 persones

Apartaments La Casa de Baix

Contacte:Descripció:

/ Cervera / C. Barcelona, 27 (25200) Cervera

Tel: 678718312
info@lacasadebaix.cat

www.lacasadebaix.cat 

1 1

HUTL-000102

Serveis:

Lloguer sencer

Admeten animals

22 23

mailto:info@nobadis.cat
mailto:info@lacasadebaix.cat


24 25
Latitud: 41.66547
Longitud: 1.27498

Gaudeix, com mai, de les nits de la Segarra a l’Hos-
tal la Savina de Cervera.

Hostal La Savina

Contacte:Descripció:

/ Cervera / Camí dels Horts, 3 (25200) Cervera

Tel: 973531393 / 655176033
barguesanticforn@gmail.com

www.ejopsafamilia.com

HL-000795 

Lloguer sencer

Latitud: 41.67247
Longitud: 1.26459

HUTL-055772-21

Cal Rovira es troba al petit poble de Malgrat  
de Segarra, a 5 km de Cervera. La tranquil·litat  
que s’hi respira i el fabulós paisatge que l’envolta 
fan que sigui una destinació molt apreciada  
a la Segarra.

Cal Rovira de Malgrat

Contacte:Descripció:

/ Malgrat de Segarra / C. Major, 5 (25214) Malgrat de Segarra

Tel: 606588034
info@calroviramalgrat.com

www.calroviramalgrat.com

Latitud: 41.70959
Longitud: 1.300851 1

Wi-fi
Serveis:

10 persones

Piscina 

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà i Anglès 

24 25

mailto:barguesanticforn%40gmail.com?subject=
http://www.ejopsafamilia.com
mailto:info@calroviramalgrat.com
http://www.calroviramalgrat.com
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Esmorzar

No s’admeten animals

7 persones

4 persones

Català, Castellà i Francès

Català, Castellà i Anglés

Latitud: 41.67247
Longitud: 1.26459

PL-000800 

En el cor de Catalunya, a la comarca de la Segarra, 
la nostra finca està situada entre roures, oliveres 
ametllers i plantes aromàtiques.

És un lloc perfecte per a desconnectar i recuperar 
hores de somni, lectura, redescobrir la naturalesa  
i els simples plaers de la vida.
Obert de juny a novembre. Dinar i sopar per 
encàrrec. Experiències en la collita d’ametlles, olives 
i plantes aromàtiques i tallers.

Cal Tonillo i Cal Tacies

Contacte:Descripció:

/  La Prenyanosa / Sant Miquel de Tudela (25214) La Prenyanosa

Tel: 639 303 833
santmiqueldetudela@yahoo.com

www.es.santmiqueldetudela.com

Latitud: 41.73122
Longitud:  1.30351

Wi-fi

Wi-fi

Serveis:

Serveis:

Latitud: 41.66875
Longitud:  1.2717

Un apartament reformat amb encant; conservant 
elements com la pedra i les bigues de fusta que li 
donen un ambient càlid i acollidor.

Des d’aquest “Racó” s’observa la muralla de Pere III 
“ el Cerimoniós” i unes boniques vistes dels camps 
de La Segarra. Espai de treball i servei de neteja 
avançat.

Racó de la Muralla

Contacte:Descripció:

/ Cervera / C. Major, 114  (25200) La Cervera

Tel: 689721155
racodelamuralla@gmail.com

www.airbnb.cat/rooms/53198140?sour-
ce_impression_id=p3_1636312578_
kpw3l0kUZm0h0ivv&guests=1&adults=1

 HUTL-059794
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Festes

Rutes

Els nuclis de població són Estaràs, cap 
de municipi, Ferran, Gàver, Vergós 
Guerrejat, Alta-riba i Malacara.

Des del punt de vista històric, el 
component més antic del terme municipal 
és Gàver, esmentat com a lloc fronterer 
amb el sector àrab el 1015.

A Gàver hi neix el riu Sió i petites rieres 
travessen el terme municipal. La seva 
geografia és totalment segarrenca, 
amb grans extensions de camps de 
conreus retallats per bancals amb fileres 
d’ametllers i petits boscos de pins, roures 
i alzines. Arreu del terme hi ha diferents 
fonts naturals. 
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Festa Major d’Alta-riba, 23 d’abril

Festa Major de Ferran, segona Pasqua 
Festa Major de Gàver i Estaràs, últim 
cap de setmana d’agost

Festa Major de Vergós Guerrejat, segon 
diumenge d’agost

Pedal Medieval Sud
Ruta de les dues valls
Ruta Castell de Malacara
Via verda del Sió 

Montcortés 
de Segarra
Estaràs
El municipi d’Estaràs el formen un mosaic de petites entitats d’his-
tòria i tradició diferents, bé que agrupades al principi del segle XIX 
sota el nom d’una d’aquestes entitats, la d’Estaràs. 

Ajuntament d´Estaràs
Pl. de l´Església, 6 -25214 Estaràs-
Tel: 973 556 340
ajuntament@estaras.ddl.net
http://estaras.ddl.net/
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30 31
Latitud: 41.729305
Longitud: 1.402130

Antic castell del segle XI que conserva la torre de 
defensa circular de 13 metres d’alçada. Al segle 
XIV es va construir una masia que es va integrar 
perfectament a la torre. En la restauració actual 
s’han conservat algunes parets del castell, les arca-
des, l’estable i el cub.

Torre de Mejanell 

Contacte:Descripció:

/ Estaràs / Torre de Mejanell (25211) Estaràs

Tel: 610421113 / 687562123
rosa@castelldemejanell.com 

1

PL-000662

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

18 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Servei de bicicletes

Català, Castellà, Anglès i Francés

www.castelldemejanell.com 

30 31

mailto:rosa@castelldemejanell.com
http://castelldemejanell.com/es
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Festes

Rutes

El municipi de Granyanella comprèn 
els antics termes de Granyanella, la 
Móra, la Curullada, Tordera, Fonolle-
res i l’antiga quadra de Saportella, que 
formen cadascun un nucli agregat amb 
el seu castell o fortalesa, d’història i evo-
lució independent fins al segle XIX. 

El terme municipal de Granyanella es 
travessat pel riu d’Ondara. Molts sectors 
de l’altiplà i les amples capes al·luvials 
formades pel riu són aprofitades sobre-
tot pel conreu de cereals. També hi ha 
ametllers i oliveres. 
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Festa Major de la Curullada, últim cap 
de setmana d’agost

Festa Major de Fonolleres, últim cap de 
setmana d’agost

Festa Major de Granyanella, cap de set-
mana després del 6 d’agost

Festa Major de Tordera, 8 de setembre

Camí de Sant Jaume
Camí Ignasià
EIN Granyena: - Ruta del Camí Ral
Ruta dels Castells del Sió
Ruta Intercatalunya 

Montcortés 
de Segarra
Granyanella
El poble de la Curullada és el cap administratiu del municipi, però és el 
poble de Granyanella el que li dóna nom. 

Ajuntament de Granyanella
Raval, s/n -25218 la Curullada-
973530609
ajuntament@granyanella.ddl.net
https://granyanella.ddl.net/
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Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Català, Francès, Anglès, 
Italià, Portuguès

Latitud: 41.658101
Longitud: 1.202708

HL-000802

El castell de Fonolleres està situat a la part més 
alta del poble. Data dels segles XI – XII, però ha 
estat rehabilitat per fer d’aquest allotjament un lloc 
confortable i de la vostra estada una experiència 
única. 

Lo racó d’en Carles es troba a Fonolleres, a peu de 
l’autovia Lleida –Barcelona. És un complex hoteler 
que consta de dos edificis. L’hotel, amb habitacions, 
sales de banquets i de reunions. En el segon edifici 
hi trobem el bar/restaurant. Recepció 24 hores.

31 habitacions

Castell de Fonolleres Lo racó d’en Carles

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Granyanella / c. de l’Assumpció, s/n (25218) Granyanella / Fonolleres / Autovia Lleida – Barcelona, km 512 (25218) Fonolleres

Tel: 620235087
info@castelldefonolleres.com

www.castelldefonolleres.com 

Latitud: 41.66154
Longitud: 1.196681 1

PL-000753

Serveis:

Tel: 973533700
recepció@loracodencarles.cat 

www.loracodencarles.cat 

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

12 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès i Anglès

Bicicleta
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Festes

Rutes

Amb l’extinció de l’orde del Temple, el 
castell i la comanda va passar a mans 
dels Hospitalers. Del castell, actual-
ment, en resten unes grans parets  que 
donen la mesura de la gran construcció 
que va ser. 

El municipi està format pel poble de 
Granyena que s’alça en un tossal coro-
nat pel castell. Els portals i altres racons 
medievals marquen el límit de l’antic clos 
de la vila, dominat per l’escalinata i l’es-
glésia parroquial.

A l’antic camí de Cervera hi ha el san-
tuari de la Mare de Déu del Camí que 
és un centre de devoció popular. L’edifici 
actual és una construcció barroca amb 
la casa de l’ermità adossada.  

B
io

sc
a

Festa Major, dijous següent al 8 de 
setembre

Rutes EIN Granyena
Ruta dels Templers
Ruta del Camí Ral 

Montcortés 
de Segarra
Granyena
Les primeres notícies del lloc de Granyena es remunten a l’any 1054. 
L’any 1130, Ramon Berenguer II va donar el lloc a l’orde dels templers 
que hi establiren una de les principals fortaleses de la contrada.

Ìndex

Ajuntament de Granyena de Segarra                                  
C. Sant Pere, 14 -25217  
Granyena de Segarra-
973 530 899
ajuntament@granyenasegarra.ddl.net                       
http://granyenasegarra.ddl.net
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Accés piscina municipal

Latitud: 41.62317
Longitud: 1.24595

Cal Guineuet és una antiga casa de pagès on han 
viscut vàries generacions de la família propietària. 
El seu encant radica en el fort contrast entre l’antic 
i el modern.  Els trets que més la caracteritzen són 
la excel·lent ubicació i les meravelloses vistes als 
camps de la Segarra. 

Cal Guineuet 

Contacte:Descripció:

/ Granyena / Carrer Major, 22 (25217) Granyena de Segarra

Tel: 639831233 / 620817171
informacio@calguineuet.com

1

PL-001249-50

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

7 persones

Aparcament de motos i bicicletes

Accepten animals

Català, Castellà i Anglès

Apta per famílies amb nens

www.calguineuet.com 
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Festes

Rutes

A principis del s. I aC. Es funda la ciu-
tat romana de Iesso, actual Guissona. 
Aquesta ciutat arriba ben be fins el s. 
VI dC.  Al segle XI, aquets territori esde-
vé la frontera entre àrabs i cristians. En 
aquest moment es basteixen una sèrie 
de construccions que converteixen Guis-
sona com a vila closa medieval.

Actualment, l’accés a la vila closa és a 
través del Portal de l’Àngel, única porta 
que resta de les tres que donaven entra-
da a la vila. Al peu del Portal, les fonts i 
els safareigs. Dins del nucli, destaca l’es-
glésia de Santa Maria. 

La plana de Guissona forma un paisat-
ge unitari i curosament modelat. 
Els principals nuclis de població d’aquest 
municipi són Guissona, la capital, i el 
llogaret de Guarda-si-venes. 

B
io

sc
a

http://www.guissona.cat/la-vila/ 
festes-locals 
http://www.guissona.cat/agenda 

Ruta dels Castells del Doll
Ruta font de l’Estany
Ruta de Guissona a la Vall del Llobregós
Ruta al pou del gel
Ruta dels Romans
Via verda de Guissona
Volta a l’Estany i Vila Maria

Montcortés 
de Segarra
Guissona
La vila de Guissona té el seu origen cap a l’any 800 aC 
quan s’estableix un nucli de població. 

Ajuntament de Guissona
Pl. Bisbe Benlloch, 1 -25210 Guissona-
973 550005
ajuntament@guissona.cat
www.guissona.cat
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Tel: 639831233 / 620817171
hotel@hotelcalpiteu.com

Serveis:

Català, Castellà, Anglès i Romanès

Latitud: 41.78613
Longitud: 1.28829

Cal Piteu és un hotel amb encant situat en una 
casa senyorial de 1912, reformada i adaptada a 
les necessitats d’una allotjament modern. Ofereix 
habitacions àmplies i amb decoració personalitzada 
en ple nucli urbà de Guissona. 

Punt de recàrrega per a vehicles de rodes
Habitacions familiars
12 habitacions 
1 apartament 

Hotel Cal Piteu

Contacte:Descripció:

/ Guissona / C. Notari Josep Faus, 24 (25210) Guissona

1

H-000856 - H*** 

Wi-fi
Aparcament gratuït 

Adaptat mobilitat reduïda
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Festes

Rutes

Comprèn els pobles de Massoteres, 
cap de municipi, Talteüll i Palouet, a 
més del santuari de Camp-real. El camp 
havia estat molt poblat per masies, al-
gunes de les quals s’han convertit en 
allotjaments turístics. 

Al nucli antic de Massoteres s’hi entra 
per un portal i carrer cobert. També for-
ma part de l’antic clos l’església parro-
quial de Sant Salvador.

Al nord-est de Massoters, en un airós 
tossal prop de la riba esquerra del Llo-
bregós, s’alça el poble de Talteüll. En el 

punt més alt conserva una torre rodona 
i trossos de mur de l’antic castell i l’esglé-
sia romànica de Sant Pere.

A Palouet hi ha un petit pantà o bassa 
que és un indret excel·lent per observar 
aus aquàtiques i migratòries. 

B
io

sc
a

Festa Major de Massoteres, cap de set-
mana més proper al 15 d’agost

Festa Major de Palouet, cap de setmana 
abans del 25 de juliol

Festa Major de Talteüll, 15 d’agost

Ruta de les Cabanes de Volta
Ruta dels Castells del Doll
Ruta del Molí del Cava
Ruta de Palouet a Talteüll
Pitch&Putt http://www.bonarea-sport.com/ 

Montcortés 
de Segarra
Massoteres
El terme municipal de Massoteres es troba al sector NE de la plana 
de Guissona i arriba a la ribera del Llobregós.

Ajuntament de Massoteres
C. de la Font, 1 -25211 Massoteres-
Tel.: 973 551 426
ajuntament@massoteres.cat
http://massoteres.ddl.net
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Piscina

Lloguer sencer

12 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Admeten animals

Català, Castellà, Francès,  
Anglès i Alemany

Latitud: 41.79670
Longitud: 1.35689

PL-000776

Cal Comorera, és un allotjament rural independent, 
situat a la plaça de Palouet. Ha estat restaurada 
amb l’objectiu de dotar-la de les màximes comodi-
tats però conservant l’aire rústic d’una casa  
de pagès. 

L’origen de la masia es remunta al segle XII, als 
segles XVIII i XIX va patir reformes importants que 
li van donar l’aparença actual. La casa consta de 
baixos i una planta i la finca annexa amb un bosc, 
camps de conreu i la font de Farell.

Cal Comorera Masia de Farell

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Palouet / Pl. Sant Jaume, 5 (25211) Palouet / Massoteres / (25211) Massoteres

Tel: 646276586 / 659286315
eduard_bf@hotmail.com 

www.calcomorera.com

Latitud: 41.68830
Longitud: 1.339431 1

 PL- 00577

Serveis:

Tel: 606669151
info@masiafarell.com 

www.masiadefarell.com

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

10 persones

Aparcament 

Admeten animals

Català, Castellà, Anglès i Italià

Apta per famílies amb nens
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Apta per a famílies amb nens

Lloguer sencer

19 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Admeten animals

Català i Castellà

Latitud: 41.79670
Longitud: 1.35689

PL-00327

Anomenada cal Xurriguera, és la casa pairal de la 
família descendent de Magí Soriguera, qui l’adquirí 
el 1616. Ha estat reformada, però conserva  l’encant 
dels murs de pedra picada i detalls originals com la 
premsa o el celler.

15 habitacions dobles

Es tracta d’una masia al mig del camp que us 
ofereix la possibilitat de passar uns dies envoltats 
de natura, gaudint d’un entorn privilegiat. La casa 
disposa d’un espai annex especial per a grups 
d’amics i famílies. 

Passejades amb guia.

Hostal Palouet de Segarra Les Pletes

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Palouet / Pl. Sant Jaume, 4 (25211) Palouet / Massoteres / Afores, s/n (25211) Massoteres

Tel: 973055001
hostal@hostalpalouetdesegarra.com

www.hostalpalouetdesegarra.com

Latitud: 41.68830
Longitud: 1.339431 1

HL-000385

Serveis:

Tel: 666417371
info@lespletes.com

www.lespletes.com

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Piscina climatitzada i Sauna

Dret a cuina i Restaurant 
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Festes

Rutes

L’àrea geogràfica compresa entre la se-
rra de Forés i Cervera, de la que forma 
part el municipi de Montoliu, històrica-
ment rebia el nom de Comalats, ja que 
el terreny està format per una successió 
de serres i valls paral·leles. Cada vall és 
una coma i una successió de valls és una 
comalada. 

La base econòmica del terme és agrària. 
L’agricultura, es dedica al conreu de ce-
reals, amb extensions d’oliveres amet-
llers i vinya DO Costers del Segre.  El 
municipi és ric en patrimoni.

Els principals nuclis de població són el 
poble de Montoliu de Segarra, cap de 
municipi, i els de l’Ametlla, Cabestany, 
la Guàrdia-Lada i Vilagrasseta. 

B
io

sc
a

Festa Major de l’Ametlla,  
segon diumenge de setembre

Festa Major de la Guàrdia – Lada,  
15 d’agost

Festa Major de Montoliu, el cap de  
setmana més proper al 6 d’agost 

Festa Major de Vilagrasseta, segon  
diumenge d’agost

Ruta del Cercavins
Rutes EIN Granyena:

Ruta dels Plans 
Ruta dels Turons 

Montcortés 
de Segarra

Montoliu  
de Segarra
Aquest municipi s’estén al sector de migdia de Cervera, a la capçalera 
del Cervacins, que travessa el terme de llevant a ponent.

Ajuntament de Montoliu de Segarra
C. del Call, 5 -25217 Montoliu de Segarra-
Tel.: 973 531 262
ajuntament@montoliusegarra.cat
https://www.montoliusegarra.cat/
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Català, Castellà i Anglès

Lloguer sencer

11 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Admeten animals

Adaptat mobilitat reduïda

HUTL- 001190

Situada al petit poble de Vilagrasseta, Ca la 
Munda, és un indret ideal per relaxar-se, gaudir de 
tranquil·litat, desconnectar de tot i compartir amb 
els teus. Un lloc idoni per gaudir de les vacances, 
reunions familiars o amb amics. 

Ca la Muda

Contacte:Descripció:

/ Vilagrasseta / C. de la Font, 8 (25217) Vilagrasseta

Latitud: 41.60340
Longitud 1.329944

Tel: 637743839
info@calamunda.com

www.calamunda.com 

Serveis:
Wi-fi

Piscina

Aparcament

Latitud: 41.57575
Longitud: 1.24046

Cal Perelló, és una casa pairal renaixentista, s. 
XVI, situada a l’Ametlla de Segarra. Una talaia 
que domina un paisatge medieval silenciós i lliure 
de contaminació. Ofereix rutes a cavall de migdia, 
rutes de dues hores per a principiants i rutes de cinc 
dies per a aventurers. 

2 habitacions, esmorzar

Cal Perelló. Rutes a cavall i allotjament

Contacte:Descripció:

/ l’Ametlla de Segarra / C. de Gràcia, 4 (25217) l’Ametlla de Segarra

Tel: 696128577
info@calperello.net

www.calperello.net

1

PL-00063

Serveis:
Wi-fi

Apta per famílies amb nens

Català, Castella, Anglès i Francès

Mitja pensió

Admeten animals
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Català, Castellà, Anglès  
i Portuguès 

Admeten animals

Esmorzars i sopars

Admeten animals

Latitud: 41. 35232
Longitud: 1. 17377

Aquesta instal·lació juvenil està situada en l’edifici 
de l’antiga rectoria. Hi trobareu un ambient familiar 
i distès, activitats de lleure per a totes les edats, 
passejades pels senders de la Segarra, contacte 
amb la natura i una cuina especial. Catàleg d’acti-
vitat, sales d’activitats, infermeria 

Pensió complerta – Mitja pensió – Allotjament 
86 persones

Casa de Colònies La Guàrdia Lada

Contacte:Descripció:

/ Guàrdia-Lada / C. del Castell, 1 (25217) Guàrdia Lada

Tel: 677719792
colonies@guardialada.cat

www.guardialada.cat

142

Serveis:
Wi-fi

Piscina

Adaptat mobilitat reduïda

Lloguer sencer i habitacions 

7 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

En tràmit

Casa Comalats és un projecte de l’Eva Bonet 
i Ricard Grau. Una vinyerona i un arquitecte que 
han apostat per la vida al poble i per una iniciativa, 
Casa Comalats, on acollir a qui vulgui gaudir  
d’un ritme reposat i l’alegria que es troba en  
les petites coses. 

Estretament vinculada al Celler Comalats, ofereix 
als hostes la possibilitat d’activitats enoturístiques. 

Casa Comalats

Contacte:Descripció:

/ Ametlla de Segarra / C. Major, 40 (25217) Ametlla de Segarra

Latitud 41.575300363367
Longitud 1.241133213043

Tel: 676 293 332 / 605 645 822
hola@casacomalats.cat

www.casacomalats.cat 

Serveis:
Wi-fi
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Festes

Rutes

Els principals nuclis de població són el 
poble de Montornès de Segarra, cap 
de municipi, i el del Mas de Bondia. 
Montornès està presidit per l’església pa-
rroquial, adossada a les restes de l’antic 
castell. El poble, conserva alguns racons 
típics i agradables, amb cases antigues 
de portals adovellats. Destaquen però, 
el cementiri i les antigues escoles d’estil 
modernista. 

El Mas de Bondia es troba en una situa-
ció que recorda la dels poblats ibèrics. 
Ocupa la carena d’un tossal elevat de 
llevant a ponent. Té un carrer únic sense 
sortida, al qual s’accedeix a través d’un 
gran portal adovellat, i constitueix un 
magnífic exemple de vila closa. 

B
io

sc
a

Festa Major del Mas de Bondia, 24 i  
25 d’agost

Festa Major de Montornès, darrer 
diumenge d’agost

Aplec al santuari de la Bovera,  
15 de maig  

Ruta del Cercavins
Rutes EIN Granyena

Ruta dels Plans
Ruta dels templers

Montcortés 
de Segarra

Montornès 
de Segarra
Montornès de Segarra és un municipi de la comarca de la Segarra 
des del 1989, abans d’aquesta data pertanyia al municipi de l’Urgell. 

Ajuntament de Montornès de Segarra
C. Església, 2 
25340 Montornès de Segarra
Tel.: 973 348 046
ajuntament@montornes.ddl.net
http://montornes.ddl.net
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Piscina i Spa 

Català, Castellà i Anglès

Lloguer sencer 

Piscina

Apta per a famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Anglès,  
Francés i Gallec

Latitud: 41.600675
Longitud: 1.227039

PL-000771

Cal Dragó rural & spa, és una casa de camp del 
segle XVIII amb vista al paisatge de suaus ondu-
lacions amb vinyes, oliveres centenàries i boscos 
d’alzines. Els murs de pedra de la casa s’obren a 
l’exterior a través de pòrtics que connecten arqui-
tectura i natura. 

Compta amb dos espais: l’Olivera i la Ginesta, que 
es poden llogar sencers 10-15 persones o per sepa-
rat 4-6 persones i 6-9 persones.

Cal Saumell és una antiga casa pairal de finals 
del segle XVII situada a Montornès de Segarra. el 
paisatge i la tranquil·litat que envolten la casa són 
el seu bé més preuat. És el lloc ideal per gaudir de 
la natura i dels colors de la Segarra.

14 persones. Possibilitat de dividir-se en dues 
cases (6 i 8 persones).

Cal Dragó rural & spa Cal Saumell

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Montornès de Segarra / C. Major, 25 (25340) Montornès de Segarra / Montornès de Segarra / C. Major, 9 (25340) Montornès de Segarra

Tel: 654618283
Info@caldrago.com

www.caldrago.com 

Latitud: 41.600600
Longitud: 1.2322001 1

PL- 000700

Serveis:

Tel: 679995440
info@calsaumell.com 

www.calsaumell.com 

Serveis:
Wi-fi

Admeten animals

Apta per famílies amb nens

Aparcament
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Accés piscina municipal 

Admeten animals

Català, Castellà i Anglès

Latitud: 41.60546
Longitud: 1.19135

Cal Pubillet, és una casa independent del segle 
XVIII situada a la vila closa de Mas de Bondia. 
La seva cuidada i autèntica decoració li dóna un 
encant particular i molt impressionant. 

Cal Pubillet

Contacte:Descripció:

/ El Mas de Bondia / Portal, 9 (25340) el Mas de Bondia

Tel: 619456869

1

HUTL-001181

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

10 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

60 61
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Festes

Rutes

El Sió, tot i no portar un cabal gaire no-
table, proporciona a la vall que s’estén 
entre Montfalcó i la població de les Olu-
ges un subsòl abundós en aigua.
 
El municipi té com a centre geogràfic el 
turó coronat pel típic poble de Montfal-
có Murallat. A més de Montfalcó, el ter-
me comprèn el poble de les Oluges, cap 
del municipi, i el de Santa Fe. 

L’economia es basa en les activitats 
agràries, la major part dels conreus són 
de secà. Un bon complement per a l’agri-
cultura és la ramaderia.

El territori de l’actual municipi de les 
Oluges era inicialment part integrant 
de la marca berguedana o del comtat 
de Cerdanya, i com a tal fou repoblat 
a mitjan segle XI amb cavallers i gent 
vinguda del Solsonès i del Bages, que 
s’instal·là especialment a Santa Fe.

B
io

sc
a

Festa Major de Montfalcó Murallat, dia 
15 de maig

Festa Major de les Oluges, diumenge 
després de Pasqua (Pasqüetes)

Festa Major de Santa Fe, cap de setmana 
més proper al 26 de maig

GR-171
Ruta de les Dues Valls
Ruta Intercatalunya
Via Verda del Sió 

Montcortés 
de Segarra
Les Oluges
El municipi de les Oluges s’estén a banda i banda  
de l’alta vall del Sió.

Ajuntament de les Oluges
C. Castell, 2 -25214 Les Oluges-
Tel. 973 530 004
ajuntament@oluges.ddl.net
http://oluges.ddl.net
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Lloguer sencer

16 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Admeten animals

Català i Castellà

Latitud: 41.68833
Longitud: 1.33943

PL-000760

Cal Gomà està situada en un lloc privilegiat, la 
plaça Major de Montfalcó Murallat. És una casa 
pairal del segle XVI que s’ha restaurat amb la 
màxima cura, conservant tots aquells elements que 
la fan única. 

L’Era de Cal Gomà es troba al lloc on abans hi 
havia la pallissa de l’era de la casa pairal de Cal 
Gomà. L’antic edifici on es guardava el gra i els 
estris del camp s’ha restaurant per garantir uns dies 
de descans amb totes les comoditats.  

Cal Gomà L’era de Cal Gomà 

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Montfalcó Murallat / C. Rodó, 7 (25214) Montfalcó Murallat / Montfalcó Murallat / (25214) Montfalcó Murallat

Tel: 609602491 / 616148004
info@calgoma.com

www.calgoma.com 

Latitud: 41.68830
Longitud: 1.339431 1

PL-00572

Serveis:

Tel: 609602491
info@leradecalgoma.com

www.leradecalgoma.com

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

12 persones

Apta per a famílies amb nens

Aparcament 

Admeten animals

Català i Castellà

64 65

mailto:info@calgoma.com
http://www.calgoma.com
mailto:info@leradecalgoma.com
http://www.leradecalgoma.com


66 67

Festes

Rutes

D’aquest municipi són els pobles de les 
Pallargues, Sisteró, Mont-roig de Se-
garra, l’Aranyó, el Canós, Concabe-
lla, Hostafrancs, Ratera i els llogarets 
de Muller i Montcortès de Segarra i 
algunes antigues masies com Queralt 
de Meca o la de Golonor.

L’economia dels Plans de Sió es basa 
principalment en les activitats agràries 
ramaderia i agricultura. En les grans 
planes s’estenen els conreus majoritària-
ment dedicats als cereals, amb alguns 
espais d’ametllers i oliveres. 

Aquest municipi compta amb un gran 
nombre de castells alguns d’ells visita-
bles. De fet, el castell de Concabella acull 
el centre d’interpretació dels Castells del 
Sió que dóna les claus interpretatives 
per entendre per què a la Segarra se la 
coneix com a terra de castells. 

B
io

sc
a

Festa Major del Canós, diumenge després 
del 25 de juliol

Festa Major de Concabella i Ratera, 
darrer cap de setmana de juliol

Festa Major de Montcortès, 25 de juliol 
Festa Major de Mont-roig, tercer cap de 
setmana de juliol

Festa Major de Sisteró i Pelagalls, dilluns 
de Pasqua

Festa Major de Les Pallargues, darrer 
cap de setmana d’agost

Festa Major d’Hostafrancs, 24 d’agost

Festa del Roser a Hostafrancs, primer 
diumenge de maig 

Ruta dels castells del Sió
Ruta de les Peixeres del Sió
Ruta de la Pleta
Ruta de la Guerra Civil L-2
Pedal Medieval Nord
Via Verda del Sió

Montcortés 
de Segarra

Els Plans 
de Sió
Amb una extensió de 55,98 km2, el municipi 
dels Plans de Sió, té onze nuclis de població. 

Ajuntament dels Plans de Sió
Pl. dels Estudis, s/n  
25212 Les Pallargues
Tel. i fax: 973 520 030
alcaldia@plansdesio.ddl.net
www.plansdesio.ddl.net
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mailto:alcaldia@plansdesio.ddl.net
https://planssio.ddl.net
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Lloguer sencer

8 persones

Piscina compartida

Apta per famílies amb nens

Admeten animals

Latitud: 41.737877
Longitud: 1.244311

 HUTL-001159

Cal Maso  
És un espai ideal per conèixer els atractius naturals 
i culturals de la Segarra. Per descobrir la vida agrí-
cola en contacte amb animals de granja i corral i 
fruir de la tranquil·litat d’un poble petit. Passejades 
amb guia. 

Cal Maso, 8 persones
El Paller, 5 persones

La casa era l’antiga torre del portal d’entrada a la 
població de El Canós. Al segle XVIII va ser reforma-
da com a habitatge i restaurada el 2017 amb totes 
les comoditats actuals. 

Cal Maso i El Paller La casa del portal

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Hostafrancs / (25212) Hostafrancs / El Canós / C. Major, 1 (25218) El Canós

Tel: 073520203  / 661231544
calmaso@calmaso.com 

Tel: 606062398

www.calmaso.com 

Latitud: 41.68850
Longitud: 1.20625 1 1

ATL-000005

Serveis:
Wi-fi

Wi-fi

Lloguer sencer

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès i Anglès

Serveis:

68 69

mailto:calmaso@calmaso.com
http://www.calmaso.com
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Facilitat per aparcar

Apta per famílies amb nens

Admeten animals petits

Tel: 616480438
info@calbello.com

www.calbello.com

Serveis:

Lloguer sencer

12 persones

HUTL-58243

Cal Belló és una antiga casa de pagès amb més 
de 300 anys d’història situat al nucli d’Hostafrancs. 
El 2017, després de cent anys deshabitada, es va 
iniciar la rehabilitació respectant l’essència i auten-
ticitat que la casa oferia. Per aquest motiu s’ha es-
tudiat i estudiat fins al més mínim detall per oferir 
als clients una estada plena de calidesa,  
pau i tranquil·litat. 

Cal Belló

Contacte:Descripció:

/ Hostafrancs / C. del Centre, 2 (25212) Hostafrancs

Latitud 41.736807208435
Longitud 1.2434667348861

Wi-fi

Piscina

Admeten animals

Català, Castellà, Francès i Anglès

Català i Castellà

Latitud: 41.72051 
Longitud: 1.22712

Mas de l’Aranyó és una masia de turisme rural en 
plena zona de castells de la Segarra, amb vistes 
als castells de l’Aranyó i Montcortès. La casa és 
de disseny modern amb pinzellades d’estil rústic, 
equipada amb totes les comoditats per una estada 
inoblidable. 

Mas de l’Aranyó

Contacte:Descripció:

/ l’Aranyó / (25218) l’Aranyó

Tel: 616480438
info@masdelaranyo.com

www.masdelaranyo.com 

1

HUTL-054749

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

6 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament
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mailto:info%40calbello.com?subject=
http://www.calbello.com/
mailto:info@masdelaranyo.com
http://www.masdelaranyo.com


72 73

Piscina i Spa

Admeten animals

Català,  Castellà, Anglès,  
Francès i Italià

Latitud 41.741381469043
Longitud 1.209348875782

La Masia està completament restaurada i formada 
per un conjunt d’edificacions unides entre si: una 
antiga masia del segle XVI destinada a habitat-
ge principal, una torre medieval, una edificació 
destinada a habitatge dels masovers, magatzems, 
corrals  i altres estances distribuïdes en tres plantes. 
També un jardí situat en l’antiga Vinya de l’Era.

La Masia de Queralt

Contacte:Descripció:

/ Plans de Sió / Masia de Queralt, s/n (25212) Plans de Sió 

Tel: 621284206
info@masiadequeralt.com

www.masiadequeralt.com

1

HUTL-058158

Serveis:

Lloguer sencer

18 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

72 73

mailto:info%40masiadequeralt.com?subject=
http://www.masiadequeralt.com/


74 75

Festes

Rutes

Té la clàssica configuració segarrenca de 
petites muntanyes originades per l’ero-
sió i planures entre les quals s’escolen el 
riu d’Ondara i el seu afluent el Torrent 
Salat. 

El poblament tradicional era de petits 
nuclis enfilats en els turons a excepció de 
prop de l’Ondara, on l’abundància d’ai-
gua i el pas del camí tradicional de Bar-
celona a Lleida, el clàssic “camí del blat”, 
va originar l’aparició d’un petit monestir, 
molins i alguns masos. 

B
io

sc
a

Festa Major de Gramuntell, primer 
diumenge d’octubre

Festa Major de Llindars, dissabte i 
diumenge abans del 20 d’agost

Festa Major de Montfar, tercer 
diumenge de setembre

Festa Major de Montpalau, diumenge 
després de Sant Jaume

Festa Major de Rubinat, segon dissabte 
d’octubre

Festa Major de Sant Antolí, Hostalets, 
Briançó i Pomar, últim cap de setmana 
d’agost

Festa Major de Sant Pere dels Arquells, 
diumenge abans del 20 d’agost

Festa Major de la Sisquella, tercer 
diumenge d’agost

Camí Ignasià
Camí de Sant Jaume
Ruta dels Turons

Montcortés 
de Segarra

Ribera 
d’Ondara
El municipi de Ribera d’Ondara es va crear el 1972 per 
la fusió dels antics municipis de Sant Antolí i Vilanova 
i el de Sant Pere dels Arquells. 

Els nuclis de població són Sant Antolí i 
Vilanova, cap municipal, Montpalau, 
Montlleó, Montfar, Pomar, Briançó, 
Sant Pere dels Arquells, Rubinat, Gra-
muntell, els Hostalets, Llindars 
i la Sisquella. 

Ajuntament de Ribera d´Ondara
Raval del Pont, 6 -25213 Sant Antolí-
973 540 001
ajuntament@ajriberaondara.net
www.ajriberaondara.net
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mailto:ajuntament@ajriberaondara.net
http://www.ajriberaondara.net
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Admeten animals

Català,  Castellà, Anglès i Francès

10 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

HUTL-057.227-88

El Refugi de Rubinat és una casa situada al poble 
de Rubinat envoltat de camps i senders, ideals per 
fer rutes a peu i en bicicleta de muntanya. La casa 
disposa d’un apartament rural situat als baixos 
amb sortida al jardí. Passejades amb guia.

El refugi de Rubinat

Contacte:Descripció:

/ Ribera d’Ondara / C. Major, 1  (25213) Ribera d’Ondara

Latitud 41.624230159365
Longitud 1.318405866405

Tel: 647496378 / 638682721

www.refugirubinat.com 

Serveis:
Wi-fi

Latitud 41.616861
Longitud 1.260706

Tres germanes, la Maria, l’Eva i l’Anna, buscaven 
un lloc per sortir de la rutina, un lloc per compartir 
bones estones en família. Des de que van posar els 
peus en aquesta casa no se n’han pogut allunyar. 
Potser a vosaltres us passi el mateix. 

Casa Les Germanes

Contacte:Descripció:

/ Gramuntell / c. Major, 11 (25217) Gramuntell

Tel: 690683728
hola@casalesgermanes.com

1

HUTL- 001168

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

8 persones

Apta per famílies amb nens

Català, Castellà, Anglès i Francés

www.casalesgermanes.com
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http://www.refugirubinat.com/
mailto:hola@casalesgermanes.com
http://www.casalesgermanes.com
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Festes

Rutes

Comprèn, a més del poble de Sant Guim 
de Freixenet, que n’és el cap, els po-
bles de la Rabassa, Freixenet de Se-
garra, la Tallada, Sant Domí, Sant 
Guim de la Rabassa, el Castell de 
Santa Maria, Altadill, Amorós, Melió  
i Palamós. 

El 1860 va començar a passar-hi el tren, la 
línia ferroviària entre Barcelona i Lleida 
via Manresa i Calaf. El 1895 es va cons-
truir l’estació  donant lloc al naixement 
de Sant Guim de Freixenet. En aquesta 
població hi destaca l’antic Sindicat Agrí-
cola, any 1920, un bon exponent de les 
edificacions agràries de Cèsar Martinell.  
Aquest edifici s’inscriu en una categoria 
d’obres que prolonguen, més enllà dels 
límits estrictes del Modernisme, l’ús d’ele-
ments d’arrel gaudiniana, aquest espai es 
pot visitar el primer dissabte de cada mes.

Al sud-est del terme es troba la Torre de 
Vilalta. Una torre de guaita, d’uns tres 
metres d’alçada que fa poc que ha es-
tat restaurada. La seva construcció cal 
situar-la a mitjan segle XI, moment que 
es va reconquerir i repoblar tot aquest 
territori

B
io

sc
a

Festa Major d’Altadill i de les Masies, 24 
de maig
Festa Major d’Amorós, 26 de setembre
Festa Major del Castell de Santa Maria, 
4 de desembre
Festa Major de Freixenet, setmana del 15 
d’agost
Festa Major de la Rabassa, tercer 
diumenge de maig
Festa Major de Sant Domí, segon 
diumenge d’agost
Festa Major de Sant Guim de Freixenet, 
primer cap de setmana d’agost
Festa Major de Sant Guim de la 
Rabassa, quart diumenge de maig
Festa Major de la Tallada, tercer dissabte 
de setembre
Fira de l’Ou de Sant Guim de Freixenet, 
segon diumenge de juny

Caminada de la Marinada
Camins de Fusta
Ruta de les Obagues
Ruta de Sant Domí a la Font de Branques
Ruta de la Rabassa a la Font del Filat  
i Palamós
Ruta de Freixenet a Sant Guim Vell
Ruta de Freixenet a Montpalau
Ruta de Freixenet al naixement del Sió
Ruta de les Dues Valls
Via Verda del Sió Montcortés 

de Segarra

Sant Guim
de Freixenet
El municipi de Sant Guim de Freixenet s’estén pels planells que hi ha 
entre la vall del Sió i la de l’Ondara.

Ajuntament de Sant Guim de Freixenet  
Pl. Dr. Perelló, s/n  
25270 Sant Guim de Freixenet
973 556 035
ajuntament@santguim.cat
www.santguim.cat78 79

mailto:ajuntament@santguim.cat
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4 persones

Esmorzars a la carta i vegetarians  

AparcamentCuina – Menjador equipada

Latitud: 41.65620
Longitud: 1.41882

En curs

Casa i Colla és un col·lectiu sense ànim de lucre 
que gestiona dos allotjaments rurals. Els beneficis 
obtinguts es destinen a projectes socials estreta-
ment vinculats al territori. L’alberg de Sant Guim 
de Freixenet es troba situat al costat de l’església, 
al centre de la població. No obstant això, des de les 
habitacions es pot gaudir de bones vistes.
Disposa de dues habitacions amb bany privat ca-
dascuna. També disposa de cuina totalment equipa-
da. L’alberg és un espai funcional que s’adapta  
a diverses tipologies de grups. 2 habitacions amb 
lliteres, 2 banys complerts, Roba de llit, Tovalloles 

Allotjament situat a Sant Guim Vell al costat del 
castell, de l’antic convent dels jesuïtes i de l’església 
de Sant Andreu. Ideal per fer senderisme i bicicleta. 
Just al costat hi passa la ruta de les Dues Valls. 

Prop de Sant Guim Vell, a 1’5 km, hi ha Sant Guim 
de Freixenet, punt de serveis amb estació de tren, 
línia Lleida-Barcelona. Possibilitat de visitar l’antic 
sindicat agrícola modernista. 

Alberg Casa i Colla
Cal Bové

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Sant Guim Vell / Sant Guim de la Rabassa (Sant Guim Vell)
/ Sant Guim de Freixenet / C. Enric Granados, s/n  
                                                               (25270) Sant Guim de Freixenet

Tel: 772898623 /621245038
info@casaicolla.cat

casaicolla.es/sant-guim/ https://cal-bove.business.site/

Latitud: 41.64838
Longitud: 1,40573

AJ000703

Serveis:

Tel: 666750618 / 625487888
calboveallotjamentrural@gmail.com

Serveis:
Wi-fi

10 persones
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Spa

Piscina Esmorzar inclòs i Servei Restaurant

Jardí

Català i Castellà

Latitud: 41.65807 
Longitud: 1.40130

 PL-001222

Envoltada de camps de conreu i bosc, la casa de 
colònies La Coma és de nova construcció i disposa 
de les instal·lacions adequades per a desenvolupar 
les activitats que s’hi duen a terme. Passareu uns 
dies inoblidables plens d’activitats i bones estones. 
 
Sala d’activitats, Instal·lacions esportives i servei 
mèdic proper.

Pensió complerta – mitja pensió – allotjament – 
allotjament+esmorzar – allotjament+dret cuina 

El Forn de Freixenet és una casa rural amb l’ob-
jectiu de combinar l’entorn natural amb un servei 
d’allotjament i hostaleria de qualitat. Oferim allo-
tjament amb esmorzar inclòs. Sopars tots els dies i 
dinars per encàrrec. 

4 habitacions de matrimoni i una doble

Casa de Colònies La Coma
El Forn de Freixenet

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Sant Guim de Freixenet / Ctra. de les Oluges, s/n 
                                                               (25270) Sant Guim de Freixenet / Freixenet de Segarra / Pl. Major, 1 (25271) Freixenet de Segarra

Tel: 973556299 / 626871479
info@colonieslacoma.com 

www.colonieslacoma.com

Latitud: 41.66184
Longitud: 1.39619 

426

Serveis:

Tel: 973556522 / 680138451
info@elforndefreixenet.com

www.elforndefreixenet.com 

Serveis:
Wi-fi

50 persones

Adaptat mobilitat reduïda

Admeten animals

82 83

mailto:info@colonieslacoma.com
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mailto:info@elforndefreixenet.com
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Català, Castellà, Francès i Anglès

Admeten animals

Latitud: 41.666400 
Longitud: 1.413451

Casa Martí, és una casa càlida i confortable que 
pertany a una família dedicada a la pagesia des  
de fa generacions. S’han cuidat tots els detalls  
per oferir una estada agradable i amb totes  
les comoditats. 

Casa Martí

Contacte:Descripció:

/ Sant Domí / Casa Martí, s/n (25271) Sant Domí

Tel: 973556372 / 639434285
rural@casamarti.cat

www.casamarti.cat 

1

 PL-000743

Serveis:
Wi-fi

Lloguer sencer

2-9 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Piscina

Bicicleta

84 85
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Festes

Rutes

La sedimentació, calcària i guixenca, 
ofereix moltes pedres que proporcionen 
un excel·lent i típic material de cons-
trucció que antigament era aprofitat en 
moltes edificacions de la Segarra i que 
els donava una especial fisonomia. 

El principal nucli de població és Sant 
Ramon de Portell, cap municipal. Al-
tres pobles són Portell, Viver de Sega-
rra, Gospí i la Manresana, que ara 
forma una agrupació urbana amb Sant 
Ramon. Històricament, fins a l’actual ter-
me de Sant Ramon arribava la marca 
fronterera del comtat de Berga. En canvi 
es creu que la Manresana era una forta-
lesa avançada del comtat de Manresa i 
que per això devia prendre aquest nom. 

B
io

sc
a

Festa Major de Gospí,  
primer diumenge d’octubre

Festa Major de la Manresana,  
25 de juliol

Festa Major de Portell, 31 d’agost

Festa dels Apòstols de Portell, primer 
diumenge de maig

Festa Major de Sant Ramon, 31 d’agost

Festa Major de Viver, 24 de setembre

Ruta del Monestir 
SantRUNmon 

Montcortés 
de Segarra
Sant Ramon
El municipi de Sant Ramon és situat en una de les zones més seca-
neres de la comarca, ja que les seves valls, que són més aviat simples 
ondulacions, no tenen corrents d’aigua ni fonts.

Ajuntament de Sant Ramon   
Pl. de la Bassa, 3 -25215 Sant Ramon-
973 524 018
ajuntament@santramon.ddl.net
http://santramon.ddl.net
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Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès,  
Anglès i Italià

Lloguer sencer

4 persones

Latitud: 41.729008 
Longitud: 1.39661 

ATL-000026-14

Un excel·lent allotjament rural, situat al poble de 
Portell, per gaudir d’una escapada romàntica o 
d’unes vacances en família. 

Apartaments situats en una casa de poble però 
equipats amb totes les comoditats actuals per fer la 
vostra estada confortable i agradable.

Apartament Llorer,  2 persones  + supletori
Apartament Xiprer, 2 persones + supletori 

Cal Canya Cal Josep

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Portell / La Plaça, s/n (25216) Portell / Portell / La Plaça, s/n (25216) Portell

Tel: 973524101 / 606992284
info@calventuravell.com 

Tel: 973524101 / 606992284
info@calventuravell.com 

www.calcanya.com www.caljosep.com 

Latitud: 41.729008 
Longitud: 1.39661 1 1

HUTL-000162-31

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

10-14 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès,  
Anglès i Italià

Serveis:

88 89
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Lloguer sencer

10-14 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès i Anglès

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà, Francès,  
Anglès i Italià

Latitud: 41.729008 
Longitud: 1.39661 

HUTL-000027-17

Aquesta casa de poble data de l’any 1668 i s’ha 
restaurat amb mota cura respectant les bigues, 
les parets de pedra i altres elements que li donen 
personalitat alhora que se l’ha equipat amb totes 
les comoditat actuals perquè la vostra estada sigui 
una experiència inoblidable. 

Apartament La Pedra, lloguer sencer, 4 persones

Apartament Mirador, lloguer sencer, 4 persones

L’Estudi, lloguer sencer, 2 persones

Villa Manresana és una casa senyorial datada el 
1919, reformada el 1986 i condicionada com a allo-
tjament rural el 2009. El seu atractiu més notable 
són els amplis espais interiors i exteriors. 

Cal Ventura Vell Villa Manresana

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Portell / La Plaça, s/n (25216) Portell / Sant Ramón / C. Arravaleta, 19 (25215) Sant Ramón

Tel: 973524101 / 606992284
info@calventuravell.com 

Tel: 973524101 / 606992284
info@calventuravell.com 

www.calventuravell.com www.villamanresana.com 

Latitud: 41.74202 
Longitud: 1.38388 1 1

HUTL-000159-76,  
HUTL-000160-29, HUTL-000161-32

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Serveis:
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Festes

Rutes

La demarcació municipal de Torà es tro-
ba en el punt de contacte entre tres co-
marques: la Segarra, el Solsonès i l’Anoia. 
És el municipi més gran de la Segarra i 
un dels més extensos de Catalunya.

Els principals nuclis de població són la 
vila de Torà, cap del municipi, i els po-
bles de l’Aguda, Cellers, Claret, Fon-
tanet, Llanera, Sant Serni i Vallferosa.

Al voltant de la vila de Torà es forma 
una plana de marcat caràcter agrícola, 
configurada per la unió de les valls del 
Llobregós, la riera de Cellers i la de Lla-
nera. La part nord del municipi, la que 
corresponia a l’antic terme de Llanera, 
és més accidentada, solcada per dife-
rents rieres, amb menys ocupació agríco-
la i on hi trobem les principals elevacions 
del municipi.

B
io

sc
a

L’Aguda, aplec Dilluns de Pasqua  
i el 12 d’octubre

Cellers, Festa Major el segon  
diumenge d’octubre

Claret, Festa Major el diumenge  
següent a l’Ascensió (maig)

Fontanet, Festa Major el 29 de setembre

Sant Serni, Festa Major segon  
diumenge de setembre

Torà, Festa de les Dones, febrer

Torà, Festa de la Llordera,  
cap de setmana abans de carnaval

Torà, Mercadal de Divendres Sant

Torà, Festa del Roser,  
primer diumenge de maig

Torà, Festa Major,  
primer cap de setmana de setembre

Vallferosa i Pug-redon, Festa Major  
15 d’agost

Ruta de la Torre de Vallferosa
GR-170. Vall del Llobregós
Pedal Medieval Nord

Montcortés 
de Segarra
Torà
És el municipi més gran de la Segarra 
i un dels més extensos de Catalunya.

Ajuntament de Torà
Pl. del Vall, 1 -25750 Torà-
973 473 028
ajuntament@tora.cat
www.tora.cat
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Piscina

Apta per famílies amb nens

Latitud: 41.881432
Longitud:  1.472054

 PL-00133

L’Auró Natura és un alberg i granja escola construït 
al mig de la natura, al cor de Catalunya. Dins l’eco-
nomia social sostenible. Sense barreres arquitectò-
niques, ni psicològiques, ni d’accés. Recollint l’opinió 
de professionals que amb un llarg recorregut en el 
treball social, i el contacte directe amb persones 
amb limitació d’autonomia, o amb necessitats edu-
catives especials. Sales polivalents, pistes...

42 persones
Pensió complerta – mitja pensió  
pernoctació + àpat – pernoctació

La Collita és una gran masia aïllada al nord de 
la Segarra. La gran quantitat d’espai que disposa 
aquesta casa ha permès complementar-la amb ins-
tal·lacions esportives i d’oci. Ofereix als seus clients 
comoditat i serveis en un lloc on les presses i l’estrès 
es tornen tranquil·litat i pau.  

25 Persones
4 persones 
3 persones

Auró Natura - Alberg i Granja Escola La Collita

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Llanera / Camí de Llanera, s/n (25751) Llanera / Vallferosa / Masia Cal Cristòfo (25751) Vallferosa

Tel: 618253565
hola@auronatura.org

Tel: 608283571
info@lacollita.com

www.auronatura.org www.lacollita.com.mialias.net 

Latitud: 41.84398
Longitud: 1.435131 1

 AJ000577

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Piscina

Admeten animals

Jardí sensorial

Serveis:

Apta per famílies amb nens

Aparcament gratuït

Admeten animals

Català, Castellà, Alemany, 
Italià, Anglès i Francès
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Piscina

12 personesLloguer sencer

Latitud: 41.81064
Longitud:  1.40241

 HL-00781

Situat al nucli de Torà, Cal Fasi, disposa de dos 
apartaments totalment equipats perquè et sentis 
com a casa. 

Dos apartaments, 4 persones

Cal Miramunt és una casa situada al poble de 
Claret. Data del segle XVII, però ha estat totalment 
condicionada i equipada amb els millors serveis i 
prestacions actuals sense alterar l’arquitectura tra-
dicional i l’estil rústic originals. Totalment adaptada 
a persones de mobilitat reduïda. 
 
Es lloga per habitacions

Cal Fasi Cal Miramunt

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Torà / Carretera de Calaf, 9 (25750) Torà / Claret / Pl. Major, 15 (25751) Claret

Tel: 676086185
masiacalmas@hotmail.com 

Tel: 973296008
calmiramunt.claret@viladetora.net 

www.calmas.net/apartaments-calfasi www.calmiramunt.com 

Latitud:  41.4913
Longitud: 1.27541 1

HUTL-001192, HUTL001191

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Català, Castellà, Anglès i Francès

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Serveis:

Català i Castellà

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Adequada per mobilitat reduïda
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mailto:masiacalmas@hotmail.com
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Servei de cangur

Apta per famílies amb nens

Piscina

Bicicleta

Aparcament

Latitud: 41.81220
Longitud: 1.40091

 PL-000490

L’Hostal Jaumet és un petit hotel més que centena-
ri, va ser fundat l’any 1890. Disposa de restaurant 
amb carta i menú, cuina innovadora al costat de 
cuina tradicional catalana. 

18 habitacions dobles

Cal Mas és una casa situada a Sant Serni de Llane-
ra, un petit poble del municipi de Torà. Les primeres 
notícies de la casa es remunten al  segle XVI. Ha 
estat restaurada amb tot tipus de detalls com si es 
tractes d’una casa pròpia. 
 

Hostal Jaumet Masia Cal Mas

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Torà / Carretera Barcelona –Andorra (25750) Torà / Sant Serni / (25751) Sant Serni

Tel: 973473077
info@hostaljaumet.com 

Tel: 973473581 / 676086185
info@calmas.net

www.hostaljaumet.com www.calmas.net 

Latitud: 41.84362
Longitud: 1.465851 1

HL-000384

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

34 persones

Piscina

Català, Castellà, Anglès i Francès

Jardí

Serveis:

Lloguer sencer

16 persones

Català, Castellà, Anglès i Francès

Aparcament
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mailto:info@hostaljaumet.com
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Habitació adaptada

Piscina

Latitud: 41.84398
Longitud: 1.402091

PL-000791

Aquest allotjament es troba a Vallferosa, una zona 
plena d’encant al nord de la Segarra. Es tracta d’un 
habitatge bonic i funcional perquè pugeu gaudir 
d’uns dies de relax en el seu interior i de tot l’oci 
que li aporten les zones exteriors. 

Puig de Vallferosa és una casa amb encant en 
plena natura, situada al límit de les comarques de 
la Segarra i el Solsonès. La casa s’ha restaurat com-
binant l’aspecte rústic amb el confort i la funcionali-
tat modernes.  

Cal Fustegueras Puig de Vallferosa 

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Vallferosa / Masia Cal Cristòfol (25751) Vallferosa / Vallferosa / Masia Puig de Vallferosa (25751) Vallferosa

Tel: 608283571
info@lacollita.com

Tel: 606992284
info@calventuravell.com

www.lacollita.com.mialias.net/ www.puigdevallferosa.com/ 

Latitud: 41.880821 
Longitud: 1.4319271 1

 PL-000505

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

6 persones

Piscina

Apta per famílies amb nens

Aparcament

Català, Castellà i Anglès

Serveis:

Lloguer sencer

28 persones

Aparcament

Català, Castellà, Anglès i Francès

Apta per famílies amb nens
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Festes

Rutes

L’antic terme de Torrefeta és al sector 
meridional de l’actual municipi, seguint 
la ribera del Sió, format per terren-
ys ondulats i grans planells. El sector 
de l’antic terme de Florejacs, s’estén a 
la part septentrional, té un relleu for-
mat per planells, tossals aïllats i amples  
depressions. El municipi el formen les po-
blacions de Florejacs, la Morana, Sant 
Martí de la Morana, Gra, Palou, les 
Sitges, Selvanera, Granollers de Se-
garra i les Cases de la Serra. 

La riquesa d’ambients de secà i el gran 
nombre d’espècies singulars, fan que 
gran part del municipi estigui inclòs en 
l’EIN dels Plans de Sió i en l’espai natu-
ral protegit de la Vall del Llobregós. Els 
orígens històrics dels pobles del municipi 
de Torrefeta i Florejacs són alt medie-
vals, quan el Comtat d’Urgell va conque-
rir i repoblar aquest territori.  

B
io

sc
a

Festa Major de Palou, per Sant Ponts  
al Maig 
Festa Major de  Gra, per Sant Isidre 
al Maig
Festa Major de Bellveí i Granollers, per 
Sant Jaume al Juliol
Festa Major de Riber, per Santa Anna  
al Juliol
Festa Major de Torrefeta, primer cap de 
setmana d’agost
Festa Major de Sedó, segon cap de set-
mana d’agost
Festa Major de la Morana, segon cap de 
setmana d’agost
Festa Major de Florejacs, 14 i 15 d’agost
Festa Major de Sedó, darrer cap de set-
mana d’agost
Fira de la Carbassa de Sedó, primer diu-
menge d’octubre
Aplec de Santesmasses, a mitjans de 
novembre

Ruta dels castells del Doll
Ruta dels Romans
Ruta de la Pleta
Ruta del Monestir
EIN Llobregós

Molí del Cava
Les Gesses
Obaga i Solana
Patamolls de Granollers

Ruta de l’Aigua
Ruta de la Creu
Ruta del Paisatge
Ruta de les Masies
Ruta de l’ArquitecturaMontcortés 

de Segarra

Torrefeta  
i Florrejacs
L’actual municipi de Torrefeta i Florejacs s’estén pel sector 
nord-occidental de la Segarra.

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
Casa Consistorial -25211 Torrefeta-
973 520 184
ajuntament@torrefeta.ddl.net
torrefeta.ddl.net102 103
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Lloguer sencer

3 persones

Terrassa

Català, Castellà, Francès i Anglès

Latitud: 41.73229
Longitud:1.26018

HUTL-056309

Ca L’Emilia és un apartament situat al poble de 
Sedó, al cor de la Segarra. Disposa de tres habita-
cions i amplies zones comunes totalment equipades.

Cals Nonos és una casa de lloguer íntegre, ideal 
per parelles. Està situada al poble de Bellveí, en un 
entorn tranquil i ben comunicat, prop de Guissona i 
Cervera. Envoltat de camins rurals perfectes per fer 
rutes a peu i en bicicleta. 

Ca l’Emilia Cals Nonos

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Sedó / C. Major, 26 (25211) Sedó / Bellveí / C. Ample, 1 (25211) Bellveí

Tel: 619467012
info@calaemilia.cat

http://calaemilia.cat/

Latitud: 41.755076 
Longitud: 1.2916821 1

HUTL-001030

Serveis:

Tel: 625331178
cals.nonos@gmail.com

calsnonos.com

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Lloguer sencer

10 persones

Apta per famílies amb nens

Aparcament 

Admeten animals

Bicicletes

Català, Castellà, Anglès  
i Alemany
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Admeten animals

Lloguer sencer

18 persones

Piscina

Apta per famílies

Aparcament

Admeten animals

Català, Castellà i Anglès

Latitud: 41.83408
Longitud: 1.25621

PL-00574

La casa dels ocells és una masia que té els seus 
orígens al segle XVII, situada al petit poble de 
Granollers de Segarra. La casa està envoltada de 
natura i s’hi respira pau i tranquil·litat per tots els 
racons. Ofereix allotjament i esmorzar amb produc-
tes típics.

3 habitacions, només adults

La Masia Vilalta és una casa construïda l’any 1897, 
amb el propòsit de conrear les terres sense neces-
sitat de desplaçar-se des del poble. Poc després, la 
família es va quedar a viure la resta de l’any a la 
masia. L’any 1998 es va reformar l’edifici per adap-
tar-lo a les necessitats actuals. 

La Casa dels Ocells, Bed&Breakfast Masia Vilalta

Contacte: Contacte:Descripció: Descripció:

/ Granollers de Segarra / C. Major, 1 (25211) Granollers de Segarra / Massoteres / Afores, s/n (25211) Florejacs

Tel: 605027202
lacasadelsocells@gmail.com

www.lacasadelsocells.com

Latitud:  41.80029
Longitud: 1.2134921 1

PL-1026

Serveis:

Tel: 973390759 / 652097359
masiavilalta@hotmail.com

www.masiavilalta.com/

Serveis:
Wi-fi Wi-fi

Aparcament 

Català, Castellà, Anglès i Francés

Bicicletes
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108 109
Latitud: 41.81629 
Longitud:  1.22798

Castell de les Sitges

Contacte:

/ Florejcs / Castell de les Sitges, s/n (25211) Florejacs

Tel: 605980982
gelesduch@gan-bcn.com

1 1

HUTL-000531

108 109

mailto:gelesduch@gan-bcn.com
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