EL CAMÍ OLIBA

LA RUTA DEL ROMÀNIC CATALÀ | GR151

El Camí Oliba és un sender de gran recorregut (GR-151) que connecta algunes de les obres
més emblemàtiques de l’art romànic català. Transcorre entre Montserrat i els Pirineus i
passa per algunes de les ciutats i pobles amb més història de la Catalunya Vella, com
Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Creua el paisatge d’interior i de mitja
muntanya de les comarques del Bages, Osona i el Ripollès en un itinerari poc exigent i
envoltat de serveis turístics i comercials de gran valor afegit. El Camí Oliba és un autèntic
museu al mig de la natura. És art, cultura i història en la seva essència, en espais gairebé
inalterats al llarg dels temps. És un recorregut pels orígens de Catalunya, quan
personatges com el bisbe i abat Oliba van decidir repoblar i cristianitzar aquestes terres
sembrant-les d’esglésies i monestir

EL SENDER
La ruta s’ha plantejat per tal que pugui ser
accesible per a la gran majoria de visitants. És per
aquest motiu que es proposa una doble ruta. La
ruta principal passa per més nuclis de població i
per tant les etapes són més curtes i s’hi troben
més serveis. En una part de la ruta principal es
proposa una bifurcació amb un tram de ruta
secundària per a gent més experta i que transcorre
per un paisatge de gran bellesa.

+ INFO

CARNET DE RUTA
Es tracta d’una targeta de pas de caràcter personal
i intransferible que podràs aconseguir gratuïtament
a les principals oficines de turisme i altres punts
que trobaràs al llarg del Camí Oliba.
Amb aquest podràs gaudir d'avantatges!

+ INFO

el romànic D'OLIBA
Cases d’Oliba és una proposta cultural que posa en
valor el patrimoni arquitectònic (monestirs,
esglésies...)de manera coordinada, promocionant i
facilitant la visita, oferint activitats culturals i fent
visibles unes realitats històriques a vegades poc
conegudes.
Gaudeix de descomptes especials a les entrades
conjuntes que s'ofereixen.
+ INFO

EL CAMÍ OLIBA, MOLT MÉS QUE UNA RUTA!
Entorn al Camí Oliba podràs gaudir de molts serveis per a complementar la teva estada i fer-a més
còmode: allotjaments, restaurants, activitats, guiatge... També hi trobaràs IDEES DE VIATGE, que
podràs seleccionar segons els teus gustos, preferències o temps d'estada.
Si ho prefereixes, també pots contractar a les nostres agències de viatges oficials, que t'organitzaran
la teva estada a mida!
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