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Day 1
Perpinyà la Catalana

Des de la vostra arribada, aneu a 
l’Oficina de turisme (plaça de la Llotja) 
per descobrir documents i consells 
personalitzats que responguin a les 
vostres ganes. 
Sou connectats? Opteu per una 
exploració en 360° dels monuments 
gòtics de Perpinyà gràcies a l’aplicació 
Perpinyà 3D. Versió disponible en català 
/ es pot descarregar gratuïtament.

Sopar en família un restaurant de la 
ciutat per tastar les delícies de la cuina 
francesa: ostres i mariscs, tàrtar de 
bou, gratinats, formatges francesos, 
pastissos i altres receptes tradicionals.

LA FESTA DE SANT JORDI se celebra 
als passeigs, placetes, rambles i en 
els espais més secrets com ara les 
fonts i els patis florits entaforats.
De les 9 a les 19h, dissabte 25 d’abril. 
info : Officina de turisme de Perpinyà
+33 4 68 66 30 30

Tampoc descuideu els altres llocs 
ineludibles de la vila: El Castellet, 
emblema dels catalans i porta 
d’entrada de la ciutat; la Catedral Sant 
Joan Baptista i el Campo Santo, El Palau 
dels Reis de Mallorca per sumir al cor 
de l’Edat Mitjana i de les seves llegendes 
gòtiques... Un terreny de joc fabulós per 
la mainada! (preu: 4€-3€ / 10h -18h.) 

Benvinguts

VILA D’ARRELS

Hôtel Pams
Petita joia d’arquitectura art deco i 
pati luxuriant...
18 Carrer Emile Zola - Gratuït. 
11h-17h. Tancat els dilluns

Al moment de fer el vermut, aneu 
al carrer Paratilla: una degustació 
d’ostres i de mariscs acompanyats 
d’un got de vi del Rosselló s’imposa!
També podeu fer un pica-pica 
amb tapes i plats del món a les 
animades Halles Vauban.
Vernissatge, festa, nit, festival... 
Sempre hi ha algun bon lloc per anar 
de festa a Perpinyà! Els noctàmbuls 
aniran a l’avinguda del General 
Leclerc; veritable «carrer de la set» 
Català!

Passeig Torcatis
Una oasi de natura! En aquesta 
passejada agradable pels seus 
jardins podreu observar plantes i 
flors mediterrànies.  També potser 
tindreu la sort de veure ocells que 
només nien aquí… 
Avinguda Louis Torcatis
Sant Joan
La Festa Major de Perpinyà celebra 
el seu sant patró: Sant Joan 
Baptista. Entre tradicions catalanes i 
modernitat, descobriu aquesta gran 
festa de la germanor : mapping, 
so, espectacle piromusical, cants, 
danses, trobades…

Perpinyà ciutat artística !
Amb la marca segle XX i Ciutat i 
País d’Art i d’Història, Perpinyà sol 
ser un veritable museu a cel obert. 
Més enllà del seu ric patrimoni gòtic 
i art deco, també heu de descobrir 
el Museu d’art Jacint Rigau : gran 
col·lecció que va del gòtic al barroc, 
tot passant per Maillol, Dufy... 
21 carrer Mailly / 6-8€ 
www.musee-rigaud.fr
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Day 1
Escapada pel Mar 

El mar a uns 10 minutets de Perpinyà! 
De Canet de Rosselló al Port Barcarès 
tot passant per Torrelles o Santa Maria 
el Mar, gaudiu de 20 km de platges per 
practicar els esports de lliscament sobre 
l’aigua o en l’aire o activitats nàutiques.
També podeu optar per una passejada 
vora el mar, al cor d’un dels pobles 
pintorescs de la costa o al llarg d’espais 
més naturals com ara els estanys de 
pescadors de Canet de Rosselló i del 
Barcarès. Durant la temporada, ostres, 
paella, fideua i peixos a la planxa es 
mengen els peus dins de la sorra en 
un club de platja o una guingueta que 
jalonen el litoral. 

Us encantaria fer una passejada iodada 
i assolellada? Agafeu la via verde  
EuroVélo8, itinerari segur i habilitat, 
que voreja el Mediterrani i travessa el 
departament dels Pirineus Orientals 
pels municipis de Port Barcarès, 
Torrelles, Santa Maria la Mar i Canet 
de Rosselló. Un recorregut senzill que 
ofereix panorames increïbles!

Gaudio del mar i del bici 

MAR AL COR
EL LYDIA, PAQUEBOT ENSORRAT AL 
BARCARÈS
Veritable «Torre Eiffel» de l’estació, 
el Lydia és l’únic paquebot ensorrat 
al món però també el paquebot 
més antic al món… 2 raons més per 
instagramar aquest gegant de la 
sorra!
www.portbarcares.com 
+33 4 68 86 16 56

L’ESTANY DE CANET SANT NAZARI A 
LA POSTA DE SOL
L’estany de Canet no és mai tan 
bonic com quan el sol va declinant 
i que s’amaga darrere del Canigó, 
inundant el mirall d’aigua de reflexos 
rogencs. La silueta d’una barca 
catalana i les canyes completen 
la bellesa d’aquest paisatge que 
haureu de capturar… un petit 
moment de felicitat!

CANET FA LA SEVA PRIMAVERA
Animació festiva i campestre sobre 
la temàtica de la primavera, de les 
flors, del jardinatge i dels productes 
locals. Animacions de carrer i 
mercat de productors locals.
El 18 d’abril : 14h - 19h / 19 d’abril :  10h - 19h
www.ot-canet.fr - +33 4 68 86 72 00 

NATURA I RELAXACIÓ - TORRELLES
Cap de setmana dedicat al món 
vegetal en el sumptuós escriny de 
Juhegues. La festa de les flors i de les 
plantes  de la capella de Juhegues 
reuneixen productors que tindran 
el plaer de presentar-vos les seves 
produccions més formoses.
Els 25 i 26/04/2020 de les 10h a les 19h
Gratuït - www.torreilles.fr 
+33 4 68 28 41 10
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Day 1
Escapada per la Terra endins 

Evadiu-vos altrament! A bord del TPCF, 
Tren vermell del País Càtar i de la 
Fenolleda, viviu una experiència insòlita 
i gaudiu d’una bonica passejada en 
plena natura, al cor de les vinyes, entre 
Ribesaltes i Axat. Al Tren Vermell també 
s’accepta les bicis : porta la teva !
Info i reserves: www.letrainrouge.fr

TERRA AMB ÀNIMA

Pedalar? Fer escalada a mà? Refrescar-
se? Retrobar les arrels? Viatjar en el 
passat? Tot està possible al Rerepaís, a 
la vall de l’Aglí! 
El temps d’una jornada, aneu a la 
descoberta dels espais naturals 
protegits de la plana del Rosselló i dels  
contraforts de les Corberes. N’hi ha per 
a tots els gusts: quilòmetres de senderes 
per a bicis i itineraris d’excursions 
abalisats, Via Ferrada,  vies d’escalada, 
gorgues, llacs, rius, museus de la 
Prehistòria, castells, ermitatges, i molt 
més activitats de plena natura encara 
per compartir amb la família. 
www.agly-tourisme.fr

LES GORGES DE GOLEIRÓS
Una veritable curiositat natural, 
única al departament. El riu El 
Verdoble va cavar la roca enmig 
d’aquestes gorges en curioses 
petites cubetes. Les gorges 
dominen el riu des d’uns cinquanta 
metres. Esplèndid !

LA FONT DEL PORT & LES BARQUES 
CATALANES DE LA BONANÇA A SANT 
HIPÒLIT
Bonança sol ser un lloc privilegiat, 
una mica fora del temps. «La Font 
del Port» és un petit port, des del qual 
alguns apassionats es dediquen 
encara a la pesca tradicional i a la 
restauració de barques catalanes. 
Ofereix un magnífic panorama 
sobre la immensitat de l’estany.  
info  : +33 4 68 28 31 83 

VIATGEU AL PASSAT 
Els 2 Museus de la prehistària de 
Talteüll. Talteüll, capital europea de 
la Prehistària, us porta a la recerca 
dels vostres origens. Una activitat 
familiar per conèixer el més vell 
home descobert a França.
www.450000ans.com

DESCOBRIU TOT EL VENTALL DELS 
VINS DEL ROSSELLÓ tot al llarg de les 
3 carreteres dels vins i dels circuits 
enoturístics del nostre territori. 
Trobada amb els vinyaters i la 
possibilitat de desconnectar. Cellers 
i dominis us acullen tot l’any per 
visites i degustacions.
www.roussillon.wine

A uns 6km al sud de Perpinyà, no us 
perdeu el llac de Vilanova de la Raó: el 
lloc ideal per una jornada 100% lleures!
Ofereix una vista excepcional sobre el 
Canigó, queda també molt agradable 
fer la volta del llac amb bici o a peu. 
Hi podreu admirar la paciència dels 
pescadors de carpes, el ballet dels 
ocells, així com també practicar 
diverses activitats: banyada, patí de 
pedals, paddle, rem…

 Perpinyà Mediterrània Turisme 
Plaça de la Llotja - 66000 Perpinyà +33 4 68 66 30 30 
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