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Viu l’OLEOTURISME i  
l’ENOTURISME a l’Urgell

T’oferim aquest catàleg, on descobriràs que l’Urgell és una comarca d’escenaris 
fantàstics, amb petits pobles que amaguen una gran varietat de cellers, molins i 
allotjaments. Els seus encants faran de la teva estada una experiència inoblidable.

La vinya i les oliveres formen part del paisatge urgellenc. A la comarca hi ha 
productors que t’obriran les portes de les seves instal·lacions perquè puguis 
olorar i degustar l’oli i el vi, descobrir com es produeixen i quines són les seves 
propietats saludables. També podràs participar en la recollida del raïm i de l’oliva.

L’oli de l’Urgell té la Denominació d’Origen Protegida DOP Les Garrigues; i el 
vi té la Denominació d’Origen DO Costers del Segre. El Consell Comarcal de 
l’Urgell forma part de l’Associació La Ruta del Vi de Lleida, la qual està dins 
la Taula d’Enoturisme de Catalunya, on l’Urgell i les Terres de Lleida tenen un 
paper molt destacat.

Volem que quan vinguis a l’Urgell et deixis seduir,  t’emocionis i gaudeixis de la 
manera de fer la nostra feina, del territori privilegiat on vivim, ple de patrimoni 
natural, històric i cultural.

La comarca et sorprendrà gratament. Viu l’oleoturisme i l’enoturisme a l’Urgell.

www.turismeurgell.cat  
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GUIMERÀ
COOPERATIVA  
NOSTRA SRA. DE LA BOVERA

Si vens a la Cooperativa de Guimerà podràs trobar 
productes variats com l’oli d’oliva verge extra 
d’arbequina i el vi de taula. 

Els nostres productes:
· L’oli verge extra d’arbequina de les olives dels 
nostres socis són amb bidons de 5 l i ampolles de 3/4 l
· El vi de taula és de 5 l i 2 l
· Vi amb ampolla d’1 l i en format box de 5 l

Ctra. de Tàrrega, 31 · Guimerà
Tel. 973 303 055

coopguimera@hotmail.es
www.guimera.info/cooperativa

De dimarts a dissabte, de 9 a 13 h i de 16 
a 19 h (estiu); de 9 a 13 h i de 15 a 18 h 
(hivern) i hores a convenir.

8
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Opció 1: Visita al petit celler familiar amb tast de vins i 
escumosos. El tast va sempre acompanyat de torradetes amb 
oli ecològic de producció pròpia. Per a grups, hi ha la possibilitat 
d’un taller de degollament (mínim 8 persones).

Opció 2: Visita al celler i visita a les vinyes, amb tast de vins i 
escumosos (a partir de la primavera). El tast va sempre 
acompanyat amb torradetes amb oli ecològic de producció pròpia.

Opció 3: Esmorzar entre vinyes (primavera). Esmorzar amb 
productes locals de la zona, amb tast de vins i escumosos i 
meravelloses vistes.

Escumosos
- Analec brut nature (18 mesos): 50% macabeu, 50% parellada
- Analec Sort Abril (24 mesos): 50% macabeu, 50% parellada
- Analec Brut Rosat (18 mesos): 100% trepat
- Gaulech (36 mesos): 33% macabeu, 33% parellada, 33% 
chardonnay passat per bota

Vins
- Romiguera 2015: 33% cabernet sauvignon, 33% ull de llebre, 
33% syrah
- La Creu negre 2018: 100% ull de llebre
- La Ceru Rosat 2018: 100% syrah
- La Creu Blanc 2018: 80% macabeu, 20% chardonnay

Ctra. a Nalec s/n · Nalec
Tel. 973 303 190 / 639 353 295

elcelleranalec@gmail.com
www.analec.net

Reserva prèvia

Visita 1: 5€ (aprox)
Visita 2: 8€ (aprox)
Visita 3: 15€ (aprox)

Dissabte i diumenge, d’ 11 a 14 h
Telefonar per concretar altres horaris.

Català, castellà i anglès

Visita 1: Mínim de 2, màxim de 25
Visita 2. Mínim de 4, màxim de 25
Visita 3. Mínim de 8, màxim de 30

Adequada per a nens

NALEC
CELLER ANALEC

ÍNDEX
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http://www.analec.net
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NALEC
CELLER GRAMIL
Al nostre celler de més de 10 anys produïm vi en 
botes de roure i vinagres. Creiem en la producció i 
venda de proximitat, i utilitzem raïm ecològic.

Els nostres productes:
- Les Roques, 2013
- Sort del Molí, 2014
- Vi de nous, 2013

C. Bassa, 16 · Nalec
Tel. 630 117 500 

marcnalec@hotmail.com

Vendes amb reserva prèvia

No es fan visites

ÍNDEX

mailto:marcnalec%40hotmail.com?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
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Tenim dos vins negres actualment al mercat, el Mil 
Sons i el Gínjol, dins la DO Costers del Segre.

Mil Sons. Mil sons que evoquen aromes, sensacions 
i gustos al ritme dels acords que fan vibrar el nostre 
cor. Mil sons i sentiments que sentim a flor de pell 
quan els petits toquen les alegres melodies de la 
viola i el violoncel.

Gínjol. Més content que un gínjol. Sigues més eixerit 
i trempat que un gínjol! Fora sorruts i cellajunts i 
destapa l’alegria d’aquesta ampolla. Perquè aquest 
vi fa que estiguis content… sense beure’l! Salta, balla, 
canta, riu… beu vi i estigues viu!

C. Verge de l’Horta, 16 · Preixana
Tel. 650 395 341

celler@antonigiribet.cat
www.antonigiribet.cat

PREIXANA
ANTONI GIRIBET | CELLER      

Venda de 8 a 20 h
No es fan visites

ÍNDEX
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SANT MARTÍ DE MALDÀ
CAL CABO CELLER

Som un celler familiar que elaborem uns vins 
procedents de raïms de la pròpia explotació. Tot el 
procés el realitzem nosaltres mateixos. Fem una 
producció limitada, acurada,  en un entorn senzill i 
amable. Elaborem quatre tipus de vins: dos negres 
(Un Onzè negre, Curvus negre), un rosat (Un Onzè 
rosat) i un blanc (Curvus blanc). Volem transmetre 
amb cada ampolla tot l’esforç i l’estima d’on som.

També oferim oli de les pròpies olives arbequines 
que portem a molturar en uns molins propers. 

Visita guiada 1: visita al camp explicant el cultiu in 
situ, visita al celler i tast.
Visita guiada 2: visita al celler i tast.

C. Castell, 30 · Sant Martí de Maldà
Tel. 639 887 836

celler@calcaboceller.cat
www.calcaboceller.cat

Reserva prèvia

Des de 15€ / Infants gratuït

Visites concertades.

Català i castellà

Màx. 12-15 persones

Adequada per a nens

ÍNDEX

mailto:celler%40calcaboceller.cat%20?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.calcaboceller.cat
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Amb una tradició centenària, hem reiniciat l’elaboració 
i la criança de vins de qualitat l’any 2011, amb la 
Denominació d’Origen Costers del Segre i l’elaboració 
ecològica de tota la producció. 

Gràcies al contrast tèrmic dia-nit que té lloc a les 
nostres vinyes situades en terrenys calcaris argilosos, 
a més de 400 metres sobre el nivell del mar, obtenim 
una maduració tardana i òptima que aporta tanins 
de gran intensitat colorant i que potencia totes les 
aromes dels nostres vins.

Visita al celler i tast. Possibilitat de visitar les vinyes 
i collir raïm.

Visita adaptada a persones amb discapacitat i/o 
diversitat funcional.

Pl. Major, 2 · Sant Martí de Maldà
Tel. 677 821 267

petitduran@moliduran.com
www.petitduran.com

SANT MARTÍ DE MALDÀ
CELLER PETIT DURAN

Reserva prèvia

Varia segons la visita

Català, castellà, anglès, francès i alemany

Adequada per a grups

Adequada per a nens

13
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Els vins,  caves i vermuts,  tant de la zona com d’arreu 
del país, acompanyats d’una acurada selecció de vins 
i caves internacionals van de la mà amb el consell i 
assessorament del nostre equip, perquè ajudar-te a 
configurar el maridatge que t’acompanyarà de manera 
especial, i fer que gaudeixis d’àpats inoblidables, és el 
que ens fa feliços.

Una gran gamma de licors, aperitius i productes 
d’alimentació prèmium es converteixen en elements 
indispensables de celebració, i res ens produeix més 
satisfacció que diàriament ser-ne partícips juntament 
amb tu.

Som una societat més conscienciada amb els altres, 
amb el medi ambient, a donar més atenció als petits 
detalls i això es reflecteix en la meravellosa activitat 
quotidiana de parar taula i en els productes que hi 
posem.

Agrobotiga, vins de proximitat, olis i productes 
d’alimentació típica de la zona.

Av. Tarragona, s/n · Tàrrega
Tel. 973 310 732

carviresa@carviresa.com
www.carviresa.com

De dilluns a dissabte, 9 a 13 h i 
de 16 a 20 h

TÀRREGA
CARVIRESA - ENOTECA

14
ÍNDEX
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TÀRREGA

Reserva prèvia

Des de 5€

A convenir

Català, castellà i francès

Adequada per a grups

Adequada per a nens

ECOSETRILL
Iniciació a la Permacultura. Descobrir l’autèntica 
natura per ella mateixa amb tots els seus components 
no manipulats.

Un sensació paleolítica i una regressió al passat 
actualment desconegut, però adaptat al temps modern.

Els productes que oferim a Ecosetrill són aquests:
- Olis i vins naturals sense sulfits
- Productes de cultiu en permacultura
- També llegums, ametlles, vinagre sense sulfits i altres.

Les visites són una experiència insòlita. Visita a la 
bodega, a les finques, tastos, etc.

C. Joan Maragall, 5 · Tàrrega
Tel. 629 355 168

info@ecosetrill.com
www.ecosetrill.com

15
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C. Camí de Serradells s/n · Vallbona de les  Monges
Tel. 973 330 092

visites@olivera.org
www.olivera.org

VALLBONA DE LES MONGES
L’OLIVERA COOPERATIVA 

Reserva prèvia

Visita 1: 90 min. | des de 12€/p | Mín. 2 persones
Visita 2: 150 min. | 18€/p | Mín. 4 persones
Visita 3: 180 min. | 16€/p | Mín. 2 persones
Visita 4: 150 min. | 15€/p | Mín. 2 persones

De dilluns a divendres, de 10 a 13:30 h i de 16 a 18 h
Cap de setmana, de 10 a 14 h

Català, castellà, anglès i francès

Adequades per a nens

Màx. 30 persones

És un projecte col·lectiu, de persones tossudes, que cultivem 
vinyes i oliveres i elaborem vins i olis ecològics incorporant 
persones amb dificultats en tot el procés, posant en joc les 
nostres capacitats i discapacitats al servei d’un projecte comú.

Disposem de diferents visites:
- Visita 1: El Celler
- Visita 2: Esmorzar a la Vinyeta de Missenyora
- Visita 3: #TastaVinyes
- Visita 4: Visita de veremador

I aquests són els nostres vins:
- Vins blancs: Blanc de Serè (ecològic), Agaliu 
(ecològic), Missenyora, Blanc de Marges (ecològic), 
Eixaders (ecològic) i Vallisbona ‘89 (ecològic).
- Vins negres: Tossudes (ecològic) i Naltres (ecològic).
- Vins dolços: Rasim Vipansit i Rasim Vimadur.
- Vins escumosos: L’Olivera Reserva Brut Nature i 
L’Olivera Reserva Superior Brut Nature.

ÍNDEX
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Boldú Viticultors és un celler familiar creat l’any 2015 
situat a Verdú dins la Denominació d’origen Costers 
del Segre i de la subzona Vall Riu del Corb.

Elaborem vins ecològics i de qualitat amb raïm 
procedent de les nostres pròpies vinyes, cultivades 
amb respecte al medi ambient.

La visita guiada té tres eixos: la vinya, el celler i el tast:
Comença amb una passejada enmig de les vinyes on 
s’explica la ubicació geogràfica del celler i mitjançant 
un audiovisual el visitant podrà conèixer tot el procés 
del cicle anual del cultiu de la vinya. Després, es 
realitza una visita dins el celler on es veu el procés 
d’elaboració del vi. I per finalitzar, el visitant podrà 
tastar els nostres vins.

Partida Ventallola, s/n · Verdú
Tel. 606 269 553 / 689 425 472

info@bolduviticultors.com
www.bolduviticultors.com

Reserva prèvia

Des de 10€

Obert tot l’any

Català, castellà i anglès

Adequada per a grups

Adequada per a nens

CELLER BOLDÚ VITICULTORS
VERDÚ

17
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Vins naturals elaborats sense cap additiu, produïts 
per vinyes en agricultura biodinàmica.

Vinagre natural elaborat sense cap additiu, produït 
sense oxigenacions ni sembra de bactèries forànies, 
sobre mares de 25 anys.

En la visita expliquem el procés de producció en 
agricultura biodinàmica i els passos que seguim en 
l’elaboració dels vins sense additius que produïm.

Durant la visita podreu tastar vins en procés 
d’elaboració, així com d’anyades anteriors.

C. Bonaire, 19 · Verdú
Tel. 973 347 023 / 619 790 211

info@casapardet.com
www.casapardet.com

Reserva prèvia

Des de 10€

Català, castellà, anglès, francès i alemany

Màx. 20 persones

Adequada per a nens

VERDÚ
CASA
PARDET

ÍNDEX
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VERDÚ
CELLER
CERCAVINS
Visita guiada per la bodega, possibilitat de tast 
si es concreta amb el client. Les visites poden ser 
adaptades en funció del client. 

Recomanem:
- Bru de Verdú: vi negre de les varietats ull de llebre, 
syrah, merlot, cabernet sauvignon. Criança en botes 
de roure francès, hongarès i americà durant 12 mesos.

Ctra. LV-2101 km 0’500 · Verdú
Tel. 646 558 515

jsoleroca@cellercercavins.com
www.cellercercavins.com

Reserva prèvia

Català i castellà

Per a grups

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15:30 a 18 h
Dissabtes, de 9 a 13 h

ÍNDEX
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Productors de vi ecològic de vinyes pròpies d’un dels 
nostres socis.

Fem 3 tipus de vi:
- Blanc (sauvignon blanc, macabeu i parellada).
- Negre (ull de llebre i cabernet sauvignon).
- Negre criança (ull de llebre i cabernet sauvignon).

Visita a la vinya amb explicació de la nostra feina i 
del procés d’elaboració del vi i tast dels vins al celler 
(primavera-estiu).

C. Santa Magdalena, 35 · Verdú
Tel. 973 347 113

ramell@cuinadelletres.e.telefonica.net
www.facebook.com/masdemora

VERDÚ
CELLER
MAS DE MÓRA

Reserva prèvia

Des de 5€

Concerteu visita

Català, castellà, anglès, francès i alemany

Màx. 15 persones

Adequada per a nens

20
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Conèixer la cultura del  vi és la millor manera de des-
cobrir les terres lleidatanes. Un vi que es caracteritza 
per la seva qualitat i producció i per cellers amb en-
cant situats en bells paratges naturals. 

La Denominació d’Origen Costers del Segre és un 
mosaic format per set territoris repartits al llarg de  la 
conca del riu Segre i del Pirineu lleidatà amb l’objec-
tiu d’agrupar i dotar d’entitat pròpia la viticultura de 
la província de Lleida. 

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 
COSTERS DEL SEGRE 

La DO Costers del Segre compta amb unes caracte-
rístiques pròpies i ben definides que la diferencien 
de les altres, com la privilegiada situació de sòls amb 
composició calcària i un clima mediterrani marcat, 
que presenta unes fortes oscil·lacions tèrmiques es-
tacionals i diàries, fets que el fan ideal per al cultiu de 
la vinya. 

Dels 38 cellers que hi ha dins la DO Costers del Segre, 
trobem 11 cellers que se situen dins la subzona Valls 
del Riu Corb, que inclouen les comarques de l’Urgell 
i la Segarra. D’aquests cellers els que pertanyen a la 
comarca de l’Urgell són:

Analec (Nalec)
Antoni Giribet (Preixana)
Boldú Viticultors (Verdú)
Cal Cabo (Sant Martí de Maldà)
Carviresa (Tàrrega)
Casa Pardet (Verdú)
Cercavins (Verdú)
L’Olivera (Vallbona de les Monges)
Monestir del Tallat (Els Omells de na Gaia)
Petit Duran (Sant Martí de Maldà)
 
A  l’Urgell hi ha l’Associació Vins del Riu Corb, agrupació 
de cellers amb la finalitat de donar a conèixer el territori 
de la Vall del Corb a través dels seus vins. 

www.costersdelsegre.com

22
Foto: @bluecollectors
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L’associació Ruta del Vi de Lleida és un organisme 
autònom que uneix les iniciatives dels sectors públic 
i privat per promocionar i potenciar el turisme enolò-
gic sostenible i de qualitat a les terres de Lleida.

De nord a sud, l’associació reuneix ajuntaments, con-
sells comarcals, associacions, oficines de turisme, 
cellers, restaurants, establiments temàtics i allotja-
ments turístics que formen una atractiva i diversa 
oferta turística estretament vinculada al món del vi.

www.rutadelvidelleida.cat

RUTA 
DEL VI DE LLEIDA

Foto: @bluecollectors

Foto: @bluecollectors

23
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MOLINS
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BELIANES
CAL SALERO
L’Agrícola Balcells és una empresa familiar agrària, 
pagesos de sempre, que hem fet un pas més en el 
cultiu de la vinya i l’olivera ecològiques, fent un 
producte de qualitat. Ja fa més de 6 anys que fem 
producció ecològica de raïm i oliveres i estem 
certificats pel CCPAE.

En el cas de les olives, tanquem el procés 
transformant-les en oli sota el nom comercial de 
Cal Salero i fent la distribució mitjançant l’empresa 
Solar Salero SL. La nostra fita és intentar agradar i 
convèncer el consumidor de les qualitats del nostre 
producte.

Els nostres productes:
· Ampolles de 250 ccl i  de 500 ccl ecològic.
· Llaunes de 3 l i 5 l d’oli ecològic.
· Garrafa de 2 l i 5 l d’oli convencional.

C. Baix, 18 · Belianes
Tel. 608 194 546 

olicalsalero@gmail.com
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Camins de Verdor és un oli d’oliva ecològic verge 
extra de qualitat superior.

Procedent del fruit natural de les olives arbequines 
cultivades a les nostres finques de la vall del Corb, 
on la naturalesa cedeix la principal riquesa d’un sòl 
poc profund i la diferent incidència d’un clima entre 
mediterrani i continental.

La combinació de la passió i de l’esforç, l’ús de 
tècniques ecològiques i el recurs de la tecnologia més 
avançada contribueixen a garantir tota la puresa d’un 
oli dens de perfil suau i equilibrat, delicadament dolç, 
que barreja notes amargues i lleugerament picants. 
Al paladar té una gran diversitat d’aromes d’herbes 
aromàtiques.

Camí Molinet, s/n · Belianes
Tel. 629 362 202

info@caminsdeverdor.com
www.caminsdeverdor.com

CAMINS DE 
VERDOR

BELIANES
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A la Cooperativa Sant Isidre de Ciutadilla podreu 
fer una visita guiada al molí d’oli, on veureu tot el 
procés, des de l’entrada de les olives fins a l’obtenció 
del producte final. En acabar la visita podreu fer un 
tast del nostre oli, amb opció a visitar el castell de 
Ciutadilla.

El nostre producte:
· Oli d’oliva verge extra, obtingut exclusivament per 
procediments mecànics i a partir d’olives arbequines 
de gran qualitat.
· Disposem de garrafes de 5 l i de 2 l, i ampolles de 
vidre de 0,5 l i de 0,25 l.

Trav. del Marquès · Ciutadilla
Tel. 616 618 537 

cooperativadeciutadilla@gmail.com

Reserva prèvia

Gratuït

Dissabte i diumenge, de novembre a 
gener, de 9:30 a 14 h
Entre setmana, durant la campanya de 
les olives, de 9:30 a 13:30 h i de 15:30 a 
19:30 h

Català, castellà, anglès i francès

Adequat per a grups

Adequada per a nens

CIUTADILLA
COOPERATIVA  
SANT ISIDRE

ÍNDEX

mailto:cooperativadeciutadilla%40gmail.com?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell


29

Elaboració pròpia d’oli verge extra d’olives arbequines 
obtingut pel sistema tradicional de molí de pedra, 
primera pressió en fred i decantació natural. 

A la nostra visita guiada veureu l’elaboració d’oli des 
que el pagès porta les olives al molí, com separa les 
fulles de les olives, com van a la bàscula i al molí per 
fer l’oli, tot elaborat amb maquinària antiga.

El nostre producte:
· Oli d’oliva arbequina en garrafes 2 l i 5 l.

Ctra. de Tàrrega, 44 · Guimerà
Tel. 669 414 151 / 662 423 705 

oliscaljan@gmail.com
www.oliscaljan.com

GUIMERÀ
CAL JAN

Reserva prèvia

Gratuït

Desembre, gener i febrer, de 10 a 14 h i 
de 16 a 18 h. Diumenge, només matins.

Català

Grups reduïts

Adequada per a nens
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GUIMERÀ

De dimarts a dissabte, de 9 a 13 h i de 16 
a 19 h (estiu), de 9 a 13 h i de 15 a 18 h 
(hivern) i hores a convenir

COOPERATIVA NOSTRA
SENYORA DE LA BOVERA

El millor dels olis d’oliva. Elaborat només amb olives 
arbequines d’alta qualitat. La DOP Les Garrigues 
garanteix un grau d’acidesa màxim de 0,2º. Tot plegat 
fa que aquest oli estigui entre els de millor qualitat 
del món.

Els nostres productes:
· L’oli verge extra d’arbequina de les olives dels 
nostres socis, és amb bidons de 5 l i ampolles de 3/4 l 
· El vi de taula és de 5 l i 2 l
· Vi amb ampolla d’ 1 l i en format box de 5 l

Ctra. de Tàrrega, 31 · Guimerà
Tel. 973 303 055

coopguimera@hotmail.es
www.guimera.info/cooperativa
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L’oli de Maldà representa la categoria més alta dels 
olis d’oliva verge extra, com correspon a l’oli amb la 
DOP Les Garrigues. A més, l’acidesa d’aquest oli no 
supera els 0,2º.

L’oli elaborat al molí de la Cooperativa de Maldà 
s’obté de la molturació de l’oliva en fred per a 
preservar totes i cadascuna de les propietats del 
fruit. El resultat és un suc de fruita natural; un oli ric 
en polifenols, agents antioxidants propis de l’oliva 
que són molt beneficiosos per a la salut. Els controls 
sobre la producció certifiquen pràctiques agrícoles 
correctes i respectuoses amb el medi ambient.

Els mètodes de conreu aplicats pels agricultors de 
la DOP Les Garrigues, les condicions climàtiques 
de la zona, la cura en la collita de l’oliva arbequina 
i l’elaboració de l’oli són la principal garantia per a 
l’obtenció d’un oli 100% natural de gran qualitat.

Els nostres productes:
- Oli d’oliva verge extra
- Vinagre de vi negre
- Vi blanc 13º
- Vi negre 13º
- Vermut
- Moscatell i vi de nous

C. Sant Pere, 7 · Maldà
Tel. 973 330 049 

info@cooperativademalda.es
www.cooperativademalda.es

MALDÀ
COOPERATIVA  

DEL CAMP

Reserva prèvia

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte, 
de 9 a 13 h; dijous, de 16 a 20 h i diumenge, 
de 10 a 13 h

Català i castellà

Adequada per a grups

Adequada per a nens
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Quan degustes l’oli d’oliva verge extra de la 
Cooperativa de Nalec fas un viatge en el temps ja que 
en aquesta cooperativa elaboren l’oli igual com es feia 
l’any 1929. A Nalec treballem amb les mateixes curres, 
la mateixa premsa d’esportins, totalment en fred i fan 
la decantació de l’oli a les bassetes. El respecte a la 
tradició és l’ingredient bàsic de la seva manera de fer. 

Els nostres productes:
- Oli d’oliva verge extra, 100% arbequina.
- Oli d’oliva elaborat igual que el 1929, amb les mateixes 
curres de pedra, respectant el saber fer de la nostra 
tradició, amb la mateixa premsa d’esportins, totalment 
en fred, amb la decantació de l’oli amb les bassetes.

Av. Diputació, 15 · Nalec
Tel. 973 303 017 / 676 379 175

info@cooperativanalec.com
www.cooperativanalec.com

Reserva prèvia

Gratuït

De novembre a gener

Català i castellà

Màx. 15 persones

NALEC
COOPERATIVA 
DEL CAMP
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La cooperativa elabora només oli d’oliva verge extra 
i produeix un producte de màxima qualitat. A més 
de l’oli, també comercialitza els seus propis vins, 
elaborats igualment de forma artesanal.

Venda d’oli i de vi a granel.

SANT MARTÍ
DE MALDÀ

COOPERATIVA
AGRÀRIA

C. Església, s/n · Sant Martí de Maldà
Tel. 973 33 00 12

agraria.sm@hotmail.com

De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i 
hores a convenir
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Molí Duran és una empresa familiar dedicada a la 
producció d’oli d’oliva verge extra de màxima qualitat. 
Tot començà l’any 1895 i des d’aleshores s’ha treballat 
amb el mètode de producció basat en la molturació 
per pedres en fred, sense cap tipus d’additiu i 
utilitzant la pressió sobre columnes d’esportins. 

La nostra tradició ens ha impulsat a mantenir 
els sistemes tradicionals, però al mateix temps 
ens intentem adaptar a les millores que els nous 
coneixements ens poden aportar. Per aquest motiu, 
a més a més de l’oli que s’ha produït sempre, hem 
començat amb voluntat d’estendre-ho al màxim, la 
producció d’oli d’oliva extra verge ecològic. Aquest 
canvi implica una adaptació no només en la producció 
d’oli, sinó en tot el procés des de l’arbre fins al molí. 
Amb aquesta innovació intentem aportar el nostre 
granet de sorra en el respecte pel medi que ens 
envolta. 

C. Calvari 4, · Sant Martí de Maldà
Tel. 677 821 267

moliduran@moliduran.com
www.moliduran.com

Reserva prèvia

Des de 8 a 10€ segons visita

A convenir

Català, castellà, anglès, francès i alemany

Adequada per a grups

Adequada per a nens

SANT MARTÍ DE MALDÀ
MOLÍ DURAN
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Des de 8 a 10€ segons visita

A convenir

Català, castellà, anglès, francès i alemany

Adequada per a grups

Adequada per a nens

Sabent-nos privilegiats d’estar en una de les zones 
del món amb les oliveres més riques, essent la 
principal protagonista l’oliva arbequina, el nostre 
amor al conreu ha fet que, des de fa més de 50 anys, 
produïm un dels grans olis del mercat.

De les oliveres de l’Urgell i el Pla d’Urgell brodem el 
nostre oli d’oliva verge extra, un tresor que ens regala 
la terra i que s’erigeix en gran protagonista de la 
nostra dieta mediterrània.

Recollim l’oliva, principalment a mà i directament de 
l’arbre amb el sistema de “pentinat” de les branques; 
es mol en fred amb mitjans mecànics o físics.

En tot el procés, des de la recollida de l’oliva fins a 
l’elaboració de l’oli, es treballa amb molta cura per no 
alterar les propietats naturals que conté l’oliva, tant 
les biològiques com les organolèptiques. L’oli que 
s’obté és un suc de fruita natural, amb tot el contingut 
que li confereix la varietat arbequina.

La venda del producte es fa a la botiga de Tàrrega.

Av. Tarragona, s/n · Tàrrega
Tel. 973 310 732

carviresa@carviresa.com
www.carviresa.com

MOLÍ DE 
SANT MARTÍ

SANT MARTÍ
DE MALDÀ
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Els vins,  caves i vermuts,  tant de la zona com d’arreu 
del país, acompanyats d’una acurada selecció de vins 
i caves internacionals van de la mà amb el consell i 
assessorament del nostre equip, perquè ajudar-te a 
configurar el maridatge que t’acompanyarà de manera 
especial i fer que gaudeixis d’àpats inoblidables, és el 
que ens fa feliços.

Una gran gamma de licors, aperitius i productes 
d’alimentació prèmium es converteixen en elements 
indispensables de celebració, i res ens produeix més 
satisfacció que diàriament ser-ne partícips juntament 
amb tu.

Som una societat més conscienciada amb els altres, 
amb el medi ambient, a donar més atenció als petits 
detalls i això es reflecteix en la meravellosa activitat 
quotidiana de parar taula i en els productes que hi 
posem.

TÀRREGA
CARVIRESA - AGROBOTIGA

Av. Tarragona, s/n · Tàrrega
Tel. 973 310 732

carviresa@carviresa.com
www.carviresa.com

De divendres a dissabte, 9 a 13 h i de 
16 a 20 h
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TÀRREGA

Reserva prèvia

5€

A convenir

Català, castellà i francès

Adequada per a grups

Adequada per a nens

ECOSETRILL
Iniciació a la Permacultura. Descobrir l’autèntica 
natura per ella mateixa amb tots els seus components 
no manipulats.

Un sensació paleolítica i una regressió al passat 
actualment desconegut, però adaptat al temps 
modern.

Els productes que oferim a Ecosetrill són aquests:
- Olis i vins naturals sense sulfits
- Productes de cultiu en permacultura
- També llegums, ametlles, vinagre sense sulfits i altres

C. Joan Maragall, 5 · Tàrrega
Tel. 629 355 168

info@ecosetrill.com
www.ecosetrill.com
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Els nostres productes:
- Oli d’oliva verge extra arbequí
Producte natural 100% i de la primera premsada en 
fred, elaborat amb olives arbequines de les comarques 
de l’Urgell i la Segarra, concretament de Tàrrega, Verdú, 
Mas de Bondia, Montornès, Vilagrassa, Granyena de 
Segarra, etc.

- Oli d’oliva verge extra verdiell
Producte natural 100% i de la primera premsada en 
fred, elaborat amb olives varietat verdiell de les zones 
de l’Urgell i la Segarra. És una varietat d’olivera que 
només es conrea en aquestes contrades la qual cosa 
fa que I’oli que se n’obté sigui molt apreciat, ja que té 
més densitat i un color verdgroguenc més accentuat 
que altres varietats, i a la vegada ens proporciona 
un sabor i una aroma únics. Cal dir que per les seves 
característiques és un producte limitat.

El Molí de Rocafort és propietat d’olis Franquesa, té 
DOP Les Garrigues. Per a visites, cal consultar.

C. Indústria, 6 · Tàrrega
Tel. 973 310 298 / 616 321 477

olisfranquesa-tarrega@hotmail.com
www.franquesaseguravicentolisdoliva.com

TÀRREGA
OLIS
FRANQUESA

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
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VALLBONA DE LES MONGES
COOPERATIVA DEL CAMP
Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges,
fundada l’any 1917.

Els nostres olis:
- Oli extra verge d’olives arbequines, premsat a baixa 
temperatura i exclusivament per mitjans mecànics.
- Olives arbequines per a la taula.

Aromes afruitades intenses i d’herba fresca amb 
subtils notes de tomàquet i ametlla verda. En boca és 
un oli dolç, lleugerament amarg i d’intensitat mitjana 
picant.

C. Nou, 2 · Vallbona de les Monges
Tel. 973 330 261

info@coopvallbona.com
www.coopvallbona.com

Dimecres i dissabte, de 10 a 14 h
De novembre a març, també els diumenges
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L’Olivera és un projecte col·lectiu, de persones 
tossudes, que cultivem vinyes i oliveres i elaborem 
vins i olis ecològics incorporant persones amb 
dificultats en tot el procés, posant en joc les nostres 
capacitats i discapacitats al servei d’un projecte comú.

Disposem de diferents visites:
- Visita 1: El Celler
- Visita 2: Esmorzar a la Vinyeta de Missenyora
- Visita 3: #TastaVinyes
- Visita 4: Visita de veremador

I aquests són els nostres olis:
- L’Olivera Verd (ecològic)
- L’Olivera Finques (ecològic)
- Oli de Marges (ecològic)

Camí de Serradells s/n · Vallbona de les Monges
Tel. 973 330 092

visites@olivera.org
www.olivera.org

VALLBONA DE
LES MONGES
L’OLIVERA  
COOPERATIVA 

Reserva prèvia

Visita 1: 90 min. | Des de 12€/p | Mín. 2 persones
Visita 2: 150 min. | 18€/p | Mín. 4 persones
Visita 3: 180 min. | 16€/p | Mín. 2 persones
Visita 4: 150 min. | 15€/p | Mín. 2 persones

Dilluns a divendres, 10 a 13:30 h i 16 a 18 h
Cap de setmana, 10 a 14 h

Català, castellà, anglès i francès

Visites adequades per a nens

Màx. 30 persones
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VALLBONA DE
LES MONGES
L’OLIVERA  
COOPERATIVA 

VERDÚ
LA FONT DEL SETRILL
Es tracta d’un petit molí d’oli on elaborem oli d’oliva 
verge extra, procedent d’olives de cultiu ecològic i 
conreades al terme de Verdú. Tota la matèria primera 
és de cultiu propi d’en Jordi Clavé Camilloni, gerent 
i propietari del molí i de les terres que proporcionen 
aquestes olives.

Tenim a la venda:
- Ampolles de plàstic de 2 litres
- Ampolles de vidre de 750 ml i 250 ml

C. Jesús, 18 · Verdú
Tel. 666 495 003

lafontdelsetrill@gmail.com
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La Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues 
és la primera Denominació d’Origen alimentària re-
coneguda al territori espanyol (1975), i fou certifica-
da per la Unió Europea com a Denominació d’Origen 
Protegida.

Situada al sud de la província de Lleida, la zona de 
producció és, sobretot, cultura i tradició, i la confor-
men la comarca de les Garrigues i el sud de les co-
marques del Segrià i de l’Urgell. 

Les cooperatives de l’Urgell certificades amb aquest 
segell són les de Guimerà, Maldà, Sant Martí de Maldà, 
Vallbona de les Monges i el Molí de Rocafort.

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 
PROTEGIDA LES GARRIGUES

42
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Acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) 
com a òrgan de certificació, el Consell Regulador de 
la DOP Les Garrigues certifica l’oli d’oliva verge extra 
de les cooperatives i molins inscrits a través dels con-
trols de qualitat i les certificacions vigents. 

Un cop superats tots els controls de qualitat al llarg 
de tot el procés, l’oli verge extra certificat s’envasa 
amb la contraetiqueta numerada expedida pel Con-
sell Regulador, què és el certificat de garantia.
 
Els productors, les cooperatives i els molins certifi-
cats amb DOP Les Garrigues han fet de la produc-
ció d’oli una forma de vida per preservar el territori i 

les característiques saludables i naturals d’aquest oli 
d’arbequina de categoria superior. 

Les característiques específiques de l’oli amb DOP 
Les Garrigues es deuen principalment a la varietat 
d’oliva, l’arbequina, i el seu vincle amb el territori, el 
clima i la terra, i al bon fer dels productors d’olives i 
a l’acurada elaboració a les cooperatives i molins ins-
crits. L’oli és afruitat, fresc, verd o madur segons sigui 
el fruit, del qual destaquen els atributs amarg i picant 
de forma notòria i equilibrada.

www.olidoplesgarrigues.com

http://www.olidoplesgarrigues.com
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ALLOTJAMENTS
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HL

HUTL

PL
   CPI
   MASO
   CPC
   MA

ATL

Hotel, pensió, fonda

Habitatge d’ús turístic

Allotjament rural
   Casa
   Masoveria
   Casa de poble compartida
   Masia

Apartament turístic

ÍNDEX
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ALLOTJAMENTS
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AGRAMUNT
CAL VILADOT
Casa amb història. L’antic propietari de Cal Viladot 
va ser Guillem Viladot i Puig, farmacèutic, escriptor i 
artista. En tota la casa es respira l’àire de la literatura 
i de l’art que ell va escampar arreu. S’ha intentat 
conservar aquest ambient per poder-lo compartir 
amb tots els possibles estadants que ens visitin.

Agramunt és un poble típic de torrons i xocolata. 
Oferim un present per poder tastar aquestes delícies.

C. Sió, 26 · Agramunt
Tel. 680 509 600

jordi.firal@qfplus.com
www.calviladot.com

Màx. 15 persones (7 habitacions)

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera

Català, castellà, anglès i francès

No s’accepten animals domèstics

Casa no adaptada

HUTL - 039808 - 64
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AGRAMUNT
HOTEL BLANC I NEGRE H* 
Hotel i restaurant

Disposa d’habitacions familiars amb aire condicionat 
i TV.

Terrassa, grans jardins i aparcament gratuït

Wifi

Ctra. de Cervera, 19 · Agramunt
Tel. 973 391 213

info@blancinegre2.com
www.blancinegre2.com

Capacitat 50 persones

Català

HL 675

Adequat per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics
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ALMENARA ALTA
CAL CANELA
Cal Canela és una finca rural amb allotjament de gran 
capacitat, ideal per a grups d’amics o famílies que 
vulguin fer una trobada, una celebració o simplement 
gaudir d’uns dies de descans. Compta amb una 
gran sala, piscina i un gran espai de jardí i bosc. Una 
propietat aïllada i tranquil·la enmig de la natura amb 
unes vistes excel·lents sobre la plana d’Urgell.

Oferim assessorament als clients interessats a 
conèixer serveis de la zona: restauració, càtering, 
turisme, esports, senderisme, etc.

C. Llevant s/n · Almenara Alta
Tel. 687 016 731

fincacalcanela@gmail.com
www.calcanela.cat

Per a grups de 16 a 30 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: des de 1.210€ / 22 pax

Català, castellà, anglès, francès i portuguès

S’accepten animals domèstics

Casa adaptada

HUTL - 000753 - 87
HUTL - 000765 - 58
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BELIANES
CAL MENUT
A Cal Menut hi trobareu l’encant del passat amb les 
comoditats del present, un lloc agradable on reunir-
vos amb els vostres amics i familiars. Gaudireu d’un 
espai acollidor on podreu desconnectar al nostre espai 
de lleure, amb piscina coberta i amb vistes a ponent.

A l’allotjament hi trobareu piscina coberta, climatitzada 
d’aigua salada.

També tenim restaurant obert al públic, associat 
a la Ruta del Vi de Lleida, on poder gaudir de la 
gastronomia i els productes de la zona.

Pl. Comandant Serret 16 · Belianes
Tel. 973 331 243 / 660 089 454

calmenut1@gmail.com
www.calmenut.com

Màx. 10 persones

Casa sencera: des de 590€  
10 places 2 nits + taxa turística

Català, castellà i anglès bàsic

Adequada per a famílies amb nens

CPI PL - 000433

Consulteu animals domèstics

Casa no adaptada
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BELIANES
ELS ESTELS 
CASA RURAL 
Els Estels, antiga fàbrica de torrefacció d’ametlles, 
està formada per cinc grans espais distribuïts en una 
planta baixa i agrupats al voltant d’un pati interior. 
La casa té una capacitat de setze persones i consta 
de quatre dormitoris dobles, un espai de lliteres 
compartimentades en tres petites estances, banys, 
una cuina moderna, menjador amb llar de foc i una 
gran sala polivalent.

La casa, de caràcter rústic, té magnífiques vistes al 
camp per una banda i al nucli antic de Belianes per 
l’altra.

Únicament s’ofereix allotjament.
Belianes disposa de piscina municipal. C. Muralla, 1 · Belianes

Tel. 667 412 446
casaruralelsestels@gmail.com

www.casaruralelsestels.com

Màx. 16 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: des de 450€ (1-8pers)/ nit, 
650€ (8-16pers)/ nit

Català, castellà, angles, francès i alemany

Casa adaptada parcialment

HUTL - 001054 - 61

No s’accepten animals domèstics
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BELLPUIG
ALBERG MUNICIPAL PER 
A PELEGRINS
L’alberg compta amb nou places disponibles amb 
possibilitat d’ampliació (depenent de l’època de l’any) 
a l’Alberg Municipal de Bellpuig per allotjar pelegrins 
del camí de Sant Jaume, del Camí Ignasià, els ciclistes 
que realitzin la ruta cicloturista InterCatalunya que 
uneix Lleida i Girona, i els ciclistes que realitzin la ruta 
cicloturista circular amb BTT per la vall del Corb.

L’alberg disposa, per cada nou persones, de cuina 
amb nevera (no hi ha estris), sala d’estar, bany amb 
dutxa i rentadora. Les habitacions són de tres places 
i de dos, i a la sala d’estar hi ha un sofà llit.

C. Valeri Serra, 65 · Bellpuig
Tel. 973 320 408

promocio@bellpuig.cat
www.bellpuig.cat

Des de 9€ / nit

Català, castellà, anglès

Adaptat

Màx. 9 persones

Adequat per a famílies amb nens

No s’accepten animals domèstics a l’interior
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BELLPUIG
HOTEL STOP P**
Hotel familiar, amb personal molt agradable, on pots 
degustar plats típics de la zona.

Restaurant i bar, on és possible la pensió completa. 
Wifi.

Aparcament gratuït.

A prop del Circuit de Motocròs de Catalunya, del 
camp de golf Pitch & Putt de Bellpuig. 

A cinc minuts de Mollerussa i de Tàrrega. 

Ctra. Nacional II, km 494 · Bellpuig
Tel. 973 320 865

hotelstop@gmail.com
www.hotelstopbellpuig.com

Hotel 14 habitacions dobles (26 places)
Ideal per a grups

Des de 50€ habitació doble + taxa turística
Esmorzar des de 5€ / pax
També es pot dinar i sopar

Català, castellà

Hotel no adaptat

No s’accepten animals domèstics

HL - 000701
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BELLPUIG
MIRALLES’ HOME B&B
Som un allotjament singular on entren clients i 
surten amics. Ens encanta tenir-te a casa nostra i et 
farem sentir part de la nostra llar. Tenim un entorn 
poc conegut que t’ensenyarem a estimar per tots els 
racons encantadors que amaga. Vine i deixa’t seduir 
per una terra i una gent que et faran sentir benvingut.

Oferim habitacions amb encant. Totes elles tenen 
bany privat i una cuina amb terrassa compartida 
on et podràs relaxar tot fent petar la xerrada 
després d’un dia ple d’activitats i descobertes. Al 
matí t’obsequiarem amb un deliciós esmorzar amb 
productes de proximitat.

C. Diputació, 6 · Bellpuig
Tel. 670 974 589

homemiralles@gmail.com
www.homemiralles.wixsite.com/homemiralles

Màx. 10 persones

Adequat per a famílies amb nens

Els preus dependran de temporada alta/
baixa i si és setmana o cap de setmana.

Català, castellà, francès i anglès

HUTL - 000766 - 20

No adaptat

No s’accepten animals domèstics
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BELLPUIG
BON PAS RURAL
Apartaments acollidors per gaudir del paisatge, 
ideals per fer excursions i rutes de tot tipus.

Wifi, llençols, tovalloles, utillatge de cuina, nevera, 
congelador, jocs de taula, vitroceràmica, assecadora, 
calefacció, aire condicionat, TV, assecador de cabells, 
microones, torradora, rentadora i cafetera.

Av. de Lleida, 39 apartament 1r, 1ª  
i apartament 1r, 2ª · Bellpuig

Tel. 973 314 720 / 639 762 555 / 660 310 345
info@bonpasrural.com
www.bonpasrural.com 

Ideal per a grups d’amics
6 persones apartament 1r 1ª  i  
4 persones apartament 1r 2ª

Adequats per a famílies amb nens

Català, castellà i anglès

S’accepten animals domèstics

HUTL - 042158 - 08
HUTL - 042159 - 27

No adaptat
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BELLVER D’OSSÓ
CAL DOMINGO
Cal Domingo és una antiga casa pairal que data de 
l’any 1877 i que amb molt de gust us volem oferir com 
a casa rural. Gaudiu del relax més autèntic amb la 
nostra zona SPA on trobareu el jacuzzi i la sauna. Un 
espai únic i relaxant.

Disposem de sala de reunions per a grups i empreses, 
equipada amb smart TV i wifi. Un fantàstic punt 
de partida per fer diferents activitats per diversos 
indrets de les comarques lleidatanes. Diversió i relax 
per a totes les edats. Tot això envoltat d’un magnífic 
entorn rural amb paisatges segarrencs que van 
canviant de color cada estació de l’any.

Pl. Major, 4 · Bellver d’Ossó
Tel. 667 509 045

info@caldomingo.com
www.caldomingo.com

Màx. 7 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: des de 650€

Català, castellà, francès i anglès

S’accepten animals domèstics 
sota petició prèvia.

CPI  PL - 726

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

Des de 17€

Català, castellà i anglès

S’accepten animals domèstics

BOLDÚ
BON PAS RURAL
Dues cases acollidores, ideals per passar uns dies 
amb família o amics, per fer excursions i gaudir  del 
nostre paisatge i la natura.

Les cases són grans i estan situades una al costat de 
l’altra, es poden llogar juntes o per separat.

Si es lloguen juntes poden fer les menjades tots junts 
en una casa, perquè la sala menjador és gran. 

Amb les dues cases es pot acollir un grup de catorze 
o quinze persones.

Barbacoa, calefacció, aire condicionat, microones, 
rentavaixelles, TV, jocs de taula, jardí i aparcament.
Rutes de senderisme i excursions.

Av. de Catalunya, 7 i 9 · Boldú
Tel. 973 314 720 / 639 762 555 / 660 310 345

info@bonpasrural.com
www.bonpasrural.com 

Ideal per a grups d’amics, 7 + 7

HUTL - 000289 - 02
HUTL - 000290 - 27

No adaptades
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BOLDÚ
MASIA FARRÉ
Vols gaudir d’un cap de setmana de tranquil·litat?
Descobreix MASIA FARRÉ!

Us donem la benvinguda a la nostra masia centenària. 
Us ve de gust conèixer-la? Gaudeix, en companyia de 
tota la teva família, de les terres de Ponent!

Masia Farré compta amb cuina i menjador i presumeix 
d’una decoració vintage alhora que rústica, sempre 
conservant l’estil que tant la caracteritza, propi del 
segle XIX.

Oferim tot tipus de serveis personalitzats a demanda 
del client.

Jardí i zona de piscina.
Ctra. C-53, km 128 · Boldú

Tel. 654 912 248
info@masiafarre.com
www.masiafarre.com

Casa sencera: des de 360€ + IVA

Català, castellà i anglès

1 hab. adaptada

Màx. 12 persones

Adequada per a famílies amb nens

HUTL - 036968 - 07

No s’accepten animals domèstics
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Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: fins a 6 persones des 
de 400€ cap de setmana / fins a 14 
persones 800€ cap de setmana

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

CASTELLNOU D’OSSÓ
CAL 
FINESTRES
Cal Finestres és una antiga casa de pagès del segle 
XVII situada en un petit i tranquil poblet. L’allotjament 
ofereix una immillorable qualitat de benestar, gràcies 
a l’encertada restauració i decoració de tota la casa.

Cal Finestres ofereix visita a les quadres de cavalls de 
l’allotjament, com també d’altres animals de granja, 
que de ben segur faran una experiència molt bonica 
per als infants. També bicicletes BTT per poder 
gaudir de l’entorn.

Pl. Castelliuró, 4 · Castellnou d’Ossó
Tel. 699 352 128

calfinestres@gmail.com
www.calfinestres.com

Màx. 14 persones

Casa adaptada

CPI PL - 000712  PL - 000725
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CASTELLSERÀ
MASIA CAL MONIC
És un masia que data de finals del S.XVIII i ha estat 
reformada amb l’estima d’haver estat de la nostra 
família des que s’establiren en aquestes terres.

Restaurada utilitzant materials nobles, un disseny 
senzill i agradable, i una arquitectura respectuosa 
amb l’entorn i la seva història. La masia es troba 
envoltada d’una àmplia zona verda. 

Hi trobem una piscina de 15m x 4,5m, enmig d’un altre 
espai verd enjardinat. Annexa a la casa hi ha una sala, 
una barbacoa i un forn de fang fet a mà per fer-hi un 
bon àpat cuinat de forma tradicional.

Ctra. de Preixens s/n · Castellserà
Tel. 650 068 308

calmonic@calmonic.cat
www.calmonic.cat

Màx. 8 adults (+ 2 menors)

Adequada per a famílies amb nens

Català

CPI PL - 000785
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Adequat per a famílies amb nens

Català, castellà, anglès, francès i alemany

S’accepten animals domèstics

CASTELLSERÀ
CAL TONET
Cal Tonet és un allotjament completament equipat, 
on relaxar-se i gaudir de la tranquil·litat de l’entorn 
serà inevitable. El seu gran jardí ofereix foc a terra i 
piscina. La propietat els mesos d’estiu té un Laberint 
de blat de moro on experimentar una aventura 
única. Les comunicacions són excel·lents i en les 
immediacions hi ha llocs tant d’interès cultural, com 
de natura.

Un laberint de blat de moro és un joc en el camp 
adjacent a la masia on petits i grans veuran un camp 
per dins tot jugant a buscar una sortida del laberint  
i jugant als jocs de pistes que es proposen en el seu 
interior.

Camí de la Fuliola s/n · Castellserà
Tel. 675 951 526

laberintblatdemoro@gmail.com
www.castellsdelleida.com

5 places + 2

HUTL - 000319 - 03

No adaptat
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CLARAVALLS 
BON PAS RURAL
Dos apartaments situats al poble de Claravalls. 
És un poble petit i acollidor, ideal per gaudir de la 
tranquil·litat i el paisatge d’un poble amb la família i 
els amics. 

Excursions i sortides gastronòmiques.

Dos dormitoris, sala d’estar amb sofà i TV, cuina, forn, 
rentadora i dos banys.

C. del Pou, 1 apart 1r 1ª i 1r 2ª · Claravalls
Tel. 973 314 720 / 639 762 555 / 660 310 345

info@bonpasrural.com
www.bonpasrural.com 

Des de 17€ per persona i nit

Català, castellà i anglès

6 + 6 
Ideal per a grups d’amics

Adequat per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HUTL - 000083 - 85
HUTL - 000084 - 80

No adaptat
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Adequada per a famílies amb nens

CLARAVALLS 
CA LA BET
Ca la Bet és una casa de poble totalment reformada 
i amb totes les comoditats. Està situada a Claravalls, 
un poble de cent habitants ideal per gaudir de 
la tranquil·litat, desconnectar, jugar al carrer, fer 
excursions, escalfar-se a la vora del foc a l’hivern 
o banyar-se a la piscina i sortir a la fresca a l’estiu. 
Ideal per a grups, trobades familiars o d’amics i 
celebracions.

Si estàs cansat de fer sempre les mateixes activitats 
amb els teus fills, Ca la Bet t’ofereix les Provocacions 
Familiars, unes activitats temàtiques (segons l’època 
de l’any o segons interessos concrets) i originals que 
podreu realitzar de forma autònoma i flexible, gaudint 
d’una nova experiència que sempre recordareu.

C. de l’Església, 3 · Claravalls
Tel. 666 290 352

calabetclaravalls@gmail.com
sites.google.com/view/turismerural

Màx. 12 persones
Ideal per a grups

Casa sencera: des de 150€ / nit

Català, castellà, anglès i francès

HUTL - 030164 - 34

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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CLARAVALLS 
CAL CARRERÓ
Encantadora casa rural. Tranquil·litat, comoditat i 
gran espai exterior amb piscina dedicat a l’esbarjo 
amb pàrquing privat i barbacoa.

Piscina d’estiu, pista de bitlles catalanes, petanca, 
jocs infantils.

Senderisme, trekking, BTT.

Raval de la Ribera, 34 · Claravalls
Tel. 619 391 035

turismeruralcalcarrero@gmail.com

Casa sencera

Català, castellà, anglès i francès

Màx. 9 persones
Ideal per a grups

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HUTL - 049958 - 05

No adaptada
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CLARAVALLS
CASABRAS  
RURAL
Està situada al centre de Claravalls. És un poblet 
molt petit i tranquil. Inaugurada el juny 2020. 
Consta de quatre habitacions triples i molt àmplies. 
Tres banys complets. Sala menjador amb una cuina 
completament equipada. Tenim una llar de foc a la 
sala i a la zona exterior hi ha una barbacoa.

CASABRAS RURAL és ideal per venir a descansar i 
per passar uns dies amb família i amics.  

C. Mur del Castell · Claravalls
Tel. 680 679 101

casabrasrural@gmail.com
www.casabrasrural.com

Màx. 12 persones

HUTL - 053305 - 95

Casa sencera: des de 180€ per nit amb 
un mínim de 2 nits (no compartida)

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

Adequada per a famílies amb nens

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

DONZELL D’URGELL
CAL PARÍS
Estem en un lloc privilegiat de l’Urgell, a tocar de la 
Noguera, uns paisatges molt atractius, que es poden 
veure des de la casa. Donzell d’Urgell és un poble clos 
medieval, la casa té molts atractius, tant en el seu 
interior com a l’exterior. Des del poble hi ha diverses 
rutes a realitzar. 

La casa disposa de totes les comoditats, amplitud en 
totes les seves estances. A l’exterior trobarem un gran 
jardí, amb porxos, hort, piscina i jacuzzi, barbacoa, etc.

C. Estret, 5 · Donzell d’Urgell
Tel. 665 855 603 

calparisrural@gmail.com
www.calparis.com

Màx. 12 persones

Des de 35€ persona/nit, 
com a minim 10 persones i 2 nits

Català, francès i castellà

S’accepten animals domèstics

CPI  PL - 00529

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: cap de setmana (dos 
nits) des de 240€

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

EL TALLADELL
CAL PEPITO
Allotjament ubicat en un nucli tranquil a 3 km de 
Tàrrega.

Espai equipat amb totes les comoditats. La distribució 
consta de dos habitacions dobles, un bany, sala 
d’estar menjador i pati interior, estil rústic amb parets 
de pedra vista.

C. Forn, 23 · El Talladell
Tel. 656 491 617

josepmariacos@yahoo.es
www.calpepito.cat 

Màx. 4 persones

CPI  PL - 00623

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

EL TALLADELL
LA TORRE 
DEL CODINA
La Torre del Codina és una casa rural ecològica i 
autosostenible, situada a l’espai natural protegit 
de Granyena, en un entorn paisatgístic, històric i 
natural privilegiat. Casa aïllada construïda l’any 1753. 
Disposem d’amplis espais comuns i sis habitacions, 
totes amb bany. Disposem d’energies alternatives de 
tipus eòlica, fotovoltaica i tèrmica solar, així com d’una 
depuradora biològica d’aigües residuals. La calefacció 
és de biomassa i l’aprofitament de geotèrmia. Turisme 
d’experiències, zero residus, estada de baixa petjada 
de carboni, prop de casa. Flora i fauna autòctona. 
Vinya i vi de la casa. Patrimoni de la pedra seca. Foc a 
terra i forn de llenya.

Atenció única i personalitzada durant tota l’estada. 
Informació i contactes per respondre totes les preguntes.

Polígon 16 – Parcel.la 131 · El Talladell
(Tàrrega)

Tel. 629 770 876
info@latorredelcodina.com
www.latorredelcodina.com

Màx. 15 persones. Ideal per a grups.

Casa sencera: cap de setmana dues nits 
des de 825€. Altres: Mínim dues nits.

Català, castellà, francès, anglès i italià

S’accepten animals domèstics

MASO  PL - 734

No adaptada
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EL TARRÒS
CA LA PROVIDÈNCIA
Has tingut mai la sensació de conèixer un lloc sense 
haver-hi estat abans? A Ca la Providència et farem 
sentir com a casa.

Una casa de poble, sí, sí, com les d’abans. Però amb 
totes les comoditats d’avui en dia. Ca la Providència 
és el destí perfecte per als qui volen desconnectar de 
la vida diària en un indret inoblidable, l’Urgell.

C. La Pau, 3 · El Tarròs
Tel. 655 364 630

calaprovidencia.eltarros@gmail.com
www.calaprovidencia.cat

Màx. 10 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera

Català, castellà, francès i anglès

HUTL - 001101 - 90

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

GUIMERÀ
CA L’ANXICA
Casa aïllada envoltada de camps. Llevar-te de bon 
matí i veure davant teu un dels pobles més bonics de 
la vall del Corb, Guimerà, és un luxe que no té preu i 
això és el que t’ofereix Ca l’Anxica. Aquest allotjament 
rural es troba en un antic corral aïllat del poble i 
reformat tenint en compte les condicions climàtiques 
del lloc. S’han utilitzat materials i energies sostenibles i 
respectuoses amb el medi ambient per assolir el màxim 
confort interior per als usuaris. La casa està equipada 
amb tots els serveis que pots necessitar per passar un 
cap de setmana idíl·lic al bell mig de la vall del Corb. 
Nosaltres som de Guimerà de tota la vida i coneixem 
bé el territori, si ens preguntes, segur que et podrem 
ensenyar molts racons bonics de la nostra zona. Zona 
de jardí, piscina, jacuzzi, barbacoa, zona infantil.

Cistella de benvinguda amb productes de Guimerà i de la 
vall del Corb, i possibilitat de conèixer l’activitat agrícola.

C. Raval de la Salut, 27 · Guimerà
Tel. 686 639 507

calanxica@gmail.com
www.calanxica.com

Màx. 11 persones

Casa sencera

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics (consultar)

Casa adaptada

CPI  PL - 000706
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GUIMERÀ
CA LA PASCOLA
Casa rural amb wifi, ideal per a escapades familiars o 
d’amics de caps de setmana. Amb llar de foc i una cuina 
ben equipada (forn, nevera, congelador, rentaplats, 
torradora, microones, etc.). Les habitacions són grans. 
Al pati hi ha la barbacoa i una sala de jocs ideal per 
a la canalla i els joves amb un futbolí. Al pati tenim el 
jacuzzi exterior d’aigua calenta. Molt agradable a les 
nits d’hivern.

Oferim un detall de benvinguda que és una mostra 
d’embotits artesans gentilesa de Cal Francesc de 
Guimerà.

C. Bovera, 30 · Guimerà
Tel. 609 956 636

gestio@calapascola.com
www.calapascola.com

Casa sencera: el preu d’un cap de 
setmana que no sigui festiu o pont, 
des de 450€ IVA inclòs per a les nits 
de dissabte i diumenge. Per a llargues 
estades fem descomptes.

Català, castellà, anglès i francès

Màx. 9 persones

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

CPI  PL - 00624
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Adequada per a famílies amb nens

GUIMERÀ
CAL BOVERA
Una fantàstica casa rural a Guimerà, poble medieval 
de l’Urgell, Lleida. Són 320 m2 distribuïts en tres 
plantes: a la planta baixa tenim el rebedor, el bany de 
cortesia, la cuina totalment equipada i la sala principal 
amb menjador, sala d’estar, llar i sortida al pati amb 
zona de barbacoa i mobles de jardí. A la primera i la 
segona planta es troben les habitacions (tres triples i 
tres dobles), totes elles amb bany individual. Totes les 
habitacions tenen llum natural. Tres d’elles compten 
amb terrassa pròpia.

La casa es troba al nucli urbà, molt a prop de la 
piscina municipal. 
Compta amb calefacció, wifi, televisió, DVD i jocs de 
taula. La cuina està totalment equipada: rentaplats, 
Thermomix, Nespresso, forn, microones.

També hi ha rentadora, assecadora i planxa. 
Ctra. de Tàrrega, 60 · Guimerà

Tel. 626 611 335
info@calbovera.com
www.calbovera.com

De 9 a 15 persones
Ideal per a grups

Casa sencera: des de 500€ fins a 1.400€

Català, castellà, francès i anglès

S’accepten animals domèstics (consulteu)

CPI  PL - 000547

No adaptada
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GUIMERÀ
CAL CAMINER
Construïda fa més de 100 anys, Cal Caminer conserva 
tot el caràcter d’una casa de poble: parets de pedra, un 
original embigat de troncs i antiguitats que conviuen 
en harmonia amb les comoditats actuals, cosa que 
confereix a totes les seves estances una atmosfera 
càlida i molt personal que invita a desconnectar i 
gaudir de l’estada. Tot un encert!

Té una capacitat de fins a nou persones, amb quatre 
habitacions exteriors, tres banys, espai diàfan on hi ha 
la sala d’estar amb llar de foc, el menjador i la cuina 
totalment equipada.  La sala de jocs amb futbolí i tennis 
de taula, tres bicicletes, lavabo i a l’exterior pèrgola 
amb mobiliari, barbacoa i piscina d’hidromassatge 
amb para-sol i gandules.

Ctra. de Tàrrega, 3 · Guimerà
Tel. 650 494 249

info@calcaminer.com
www.calcaminer.com

Màx. 9 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: cap de setmana des de 
490€, setmanes des de 990 a 1.290€

Català i castellà

CPI  PL - 0398

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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LA FIGUEROSA
CAL  XORIGUER
L’apartament està situat en un poble molt tranquil 
ideal per al descans i la desconnexió de la rutina. 
L’entorn de l’apartament està especialment indicat per 
a  fer passejades, observació d’aus i  excursions  amb 
bicicleta. La seva bona ubicació fa que l’allotjament 
tingui una situació estratègica ideal per a  fer turisme 
pel territori o bé sortir a visitar altres comarques.

Sortides guiades d’observació d’ocells. Lloguer de 
bicicletes elèctriques amb reserva prèvia. Esmorzar, 
prèvia reserva.

C. de Dalt, 9 · La Figuerosa
Tel. 675 732 732

somnislliures@gmail.com

Màx. 4 persones

Adequat per a famílies amb nens

Apartament: 
4 persones: des de 100€, 3 persones: 
90€, 2 persones: 80€, 1 persona: 65€

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

HUTL - 000953 - 73

No adaptat
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Adequada per a famílies amb nens

LA FIGUEROSA
L’ESGOLFA 
DE CA L’ORTÍS
Ca l’Ortís és una antiga casa catalana de pagès 
situada al petit poble de la Figuerosa. L’esgolfa ha 
estat rehabilitada com a allotjament amb un encant 
especial i respectant l’arquitectura tradicional. L’espai 
disposa de quatre habitacions dobles, dos banys, 
cuina, menjador, foc a terra i una terrassa amb unes 
vistes magnífiques del paisatge rural.

Si els hostes no desitgen cuinar, la casa ofereix 
àpats però també tot un seguit d’activitats per a 
descobrir el ric entorn natural i cultural d’aquesta 
zona estepària protegida per la UE i plena de castells 
i poblets d’origen medieval, així com tallers d’iniciació 
al ioga i concerts íntims. C. de Dalt, 19 · La Figuerosa

Tel. 686 565 559
anna@figarock.org

www.calortis.org

Màx. 8-12 persones

Casa sencera: des de 150€ / nit
Una habitació: 60€ / nit

Català, castellà i anglès

HUTL - 000085 - 96

Per a animals, consulteu

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

LA GUÀRDIA D’URGELL
CAL BALL
Cal Ball ens transmet la pau i la tranquil·litat del 
passat. Constitueix la recuperació d’una manifestació 
de gran valor arquitectònic i valuós interès històric 
que aconsegueix embolcallar-nos en el seu ambient 
únic: transportant-nos al passat, amb les comoditats 
del present, i regalant-nos els sentits a cada pas. Amb 
la qualitat i el caliu com a objectius primordials per 
als nostres clients.

Allotjament, pau, tranquil·litat i mitjà pensió amb 
cuina casolana i de temporada.

Gran zona per gaudir, sala de jocs, piscina.

Set habitacions amb bany i grans espais comuns.

C. La Torre, 24 · La Guàrdia d’Urgell
Tel. 973 570 325 / 679 418 600

info@calball.com
www.calball.com

Màx. 15 persones

Casa sencera: des de 990€ dos dies

Català i castellà

Casa adaptada (una habitació)

CPC PL - 692

No s’accepten animals domèstics
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MAFET
ESTADA 
DE L’URGELL
Casa àmplia, molt ben situada per anar a qualsevol 
lloc, ideal per a grups i famílies amb nens, a 3 km 
d’Agramunt, 1 h de Barcelona, 1 h d’Andorra, 45 min 
de Lleida... Zona enjardinada amb piscina privada 
a l’estiu, també trobareu barbacoa i llit elàstic per 
gaudir d’estones i relaxar-se. L’interior de la casa 
està equipat amb tot el necessari per passar uns dies 
fantàstics.

Informació agenda turística, possibilitat de menjars 
preparats, atenció personalitzada a cada grup segons 
el seu interès per la zona.

C. Vall, 15 · Mafet
Tel. 606 513 042

estada.rural.urgell@gmail.com
www.casaruralestada.com

Màx. 16 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera

Castellà, català, francès i anglès

S’accepten animals domèstics (consulteu)

Casa adaptada

HUTL - 000816 - 20
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MONTBLANQUET
CA  L’OLIER
Ca l’Olier és una casa de poble amb molt d’encant a 
Montblanquet. Un llogaret tranquil i preciós a prop 
de Vallbona de les Monges al bell mig de la Serra del 
Tallat, al límit entre l’Urgell i la Conca de Barberà. 
Sense botigues ni restaurants, sense cotxes. Trenta 
cases de pedra, una església cistercenca, dues fonts 
i un safareig.

El monestir de Poblet, La Ruta del Cister i el camí de 
Sant Jaume, sortides amb bicicleta BTT, caminades. 
Ideal per córrer. Ca l’Olier és una casa molt acollidora 
situada en un tranquil entorn rural.

La casa és molt còmoda, amb una decoració càlida i 
personal, excepcionalment neta, espaiosa i molt ben 
equipada. Un entorn idíl·lic, silenciós, per desconnectar 
totalment del frenesí diari. Camí de la Font, 1-3 · Montblanquet

Tel. 661 557 532
info@calolier.com
www.calolier.com

Màx. 6 places + 2 addicionals

Des de 50€ per pers./nit

Català, castellà, anglès i francès

HUTL - 000002 - 21

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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MONTBLANQUET
MARILLUNA AIXOPLUC  
RURAL
Marilluna aixopluc rural és un projecte familiar en plena 
natura, enmig de La Ruta del Cister, on el campanar de 
l’església és a la terrassa de casa. L’habitatge és una 
reconstrucció feta amb materials nobles i ecològics. 
És l’indret idíl·lic per venir a descansar i desconectar i 
banyar-te a la nostra piscina coberta.

Visita la nostra granja ecològica de gallines ponedores. 
Visita el nostre autoconsum: cavalls, cabres, ovelles, 
porcs.
Esmorzars de productes nostres eco. Visita al celler 
de l’Olivera. Possibilitat de venir només una nit, sopar 
o dinar amb la cuina de Rocallauracafè i el nostre 
esmorzar. Sessions guiades de ioga. C. Major, 10 · Montblanquet

Tel. 699 231 037 / 973 090 475
saludmarilluna@gmail.com

www.marilluna.com/es

Català, castellà, francès i anglès

Màx. 12 persones
Ideal per a grups
Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HUTL - 000288 - 54

No adaptat
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Adequada per a famílies amb nens

MONTCLAR D’URGELL
CAL METGE
Montclar d’Urgell se situa entre els pobles d’Agramunt 
i Artesa de Segre, a la comarca de l’Urgell. És un poble 
tranquil i silenciós, immers dins d’una de les regions 
naturals i històriques més importants de Catalunya.

Només entrant a Cal Metge ens hi trobem el rebedor 
de la planta baixa, un bany i unes escales que ens 
condueixen als pisos superiors. Des d’aquest mateix 
espai entrem en una àmplia zona ocupada per la 
cuina, el menjador, la sala equipada amb llar de foc 
i una habitació individual. Des del saló menjador, 
s’arriba a una àmplia terrassa que disposa d’unes 
escales que ens condueixen al pati.  El pati disposa 
de barbacoa i llenya per a la llar.

- Visita al Castell de Montclar
- Escape Castle al Castell de Montclar C. Amargura, s/n · Montclar d’Urgell

Tel. 973 402 045 
cases@castellsdelleida.com

www.castellsdelleida.com

Màx. 9 persones

Casa sencera

Català, castellà, anglès i francès

HUTL - 034955 - 17

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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MONTCLAR D’URGELL
CAL 
SARRI VELL
La casa està situada a Montclar d’Urgell, davant del 
castell de Montclar, punt de referència de la ruta dels 
castells de Lleida. El poble de Montclar té uns 120 
habitants i es troba al cim de la serra de Montclar, 
a uns 450 m d’altura, amb molt bones vistes al 
Montsec i a la comarca de l’Urgell i amb un ventall de 
possibilitats per fer rutes a peu i en bicicleta.

Anomenada Cal Sarri Vell, és una casa pairal 
documentada a partir del segle XVIII. En desús durant 
40 anys, s’ha fet una reforma de la casa conservant 
l’essència de pagès que sempre ha tingut, utilitzant 
materials originals però adaptant-la als nostres 
temps i comoditats actuals. C. Barons, 1 · Montclar d’Urgell

Tel. 616 107 311
info@calsarrivell.com
www.calsarrivell.com

Màx. 8 persones o 4 persones planta baixa

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera:
Temporada alta: des de 25€ persona i nit
Temporada baixa: des de 20€ persona i nit
Setmana sencera: des de 20€ persona i nit

Català, castellà, anglès i francès

HUTL - 000107 - 02

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

NALEC
CASA ARRUFAT
Casa pairal construïda el 1779 sobre un antic 
assentament templari.

Pati, porxo, barbacoa, terrassa, jardí.

Actualment completament reformada, conserva 
d’aquella època el celler amb les piques d’oli.

Visita guiada al celler Analec.

C. la Bassa, 17 · Nalec
Tel. 973 303 190 / 676 379 175

casaarrufat@gmail.com
www.casaarrufat.com

Màx. 12 persones

Casa sencera: depèn del nombre de 
persones, de 500€ a 800€

Català, castellà i anglès

S’accepten animals domèstics

CPI  PL - 000230

No adaptada
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NALEC
CASA DEL BOSCH I
Casa ubicada dins un bosc, on destaca l’harmonia i la 
tranquil·litat de l’entorn.

Paratge únic, envoltat de pins i amb vistes a les vinyes 
de la vall del Corb.

Visita al celler Analec amb degustació de vins i 
escumosos.

Es poden fer recorreguts pel voltant del municipi, 
on es pot veure el salt d’aigua natural anomenat la 
Peixera.

Partida La Torreta Les Piles · Nalec
Tel. 973 303 190 / 639 353 295

casadelbosch@gmail.com

Casa sencera: des de 25€ / persona / nit

Català, castellà i anglès

Màx. 4 persones (les dues cases 10)
Ideal per a grups
Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HUTL - 001166 - 56

No adaptada
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NALEC
CASA DEL BOSCH II
Casa ubicada dins un bosc, on destaca l’harmonia i la 
tranquil·litat de l’entorn.

Paratge únic, envoltat de pins i amb vistes a les vinyes 
de la vall del Corb.

Visita al celler Analec amb degustació de vins i 
escumosos.

Es poden fer recorreguts pel voltant del municipi, 
on es pot veure el salt d’aigua natural anomenat la 
Peixera.

Partida La Torreta Les Piles · Nalec
Tel. 973 303 190 / 639 353 295

casadelbosch@gmail.com

Casa sencera: des de 25€ / persona / nit

Català, castellà i anglès

Màx. 4 persones + 2 supletoris
(les dues cases 10)
Ideal per a grups
Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HUTL - 001167 - 36

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

NALEC
ES DESPERTAR
Oferim un allotjament turístic amb encant, ben cuidat, 
amb una bona oferta d’oci per a tots els públics i tots 
els serveis necessaris per gaudir d’una bona estada. 
La finca està totalment equipada, compta amb amplis 
espais per passejar a l’aire lliure, molts racons i zones 
sota teulada per fer el que més et vingui de gust. A 
més, Es Despertar  és un espai actiu, en moviment, 
com la mateixa natura, on trobaràs diferents sales 
polivalents per celebrar tot tipus d’activitats lúdiques, 
esportives, culturals i oci en general.

Lloguem la casa sencera amb capacitat per a 12 
persones.

Oferim classes, tallers i retirs de ioga/dansa. També 
rutes de Nòrdic-Walking i senderisme a la zona de la 
vall del Corb amb monitor. Av. Diputació, 1 · Nalec

Tel. 609 652 588
info@esdespertar.com
www.esdespertar.com

Màx. 12 persones
Ideal per a grups

Casa sencera: 
des de 336 € x nit/cap de setmana
Altres: 28 € x persona/nit cap de setmana

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics (consulteu)

Casa adaptada

HUTL - 001028 - 09
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OSSÓ DE SIÓ
ABELLEROL RURAL
Casa ubicada en una zona rural molt tranquil·la. 
Envoltada de camps de cultiu i en una zona d’interès 
natural per pertànyer a una zona d’especial protecció 
per a les aus.

Casa respectuosa amb el medi ambient. Calefacció i 
refrigeració alimentada per energia 100% renovable. 
Energia geotèrmica.

Casa cuidada al detall i pensada per oferir el màxim 
confort per als nostres hostes. Habitacions amb bany 
individual per mantenir la intimitat i diverses zones 
comunes i espais  per gaudir en grup. 

Casa amb jardí exterior i gran porxo, sala de reunions, 
sala de jocs, piscina exterior i piscina interior, gimnàs, 
sala de jocs, zona TV, etc. Servei de càtering. Camí d’Ossó s/n · Ossó de Sió

Tel. 605 026 666 / 973 390 460 
info@abellerolrural.com
www.abellerolrural.com

Màx. 10-16 persones

Adequada per a famílies amb nens

Casa sencera: des de 900-1.200€

Català, castellà, anglès i francès

Casa adaptada

CPI  PL - 000744

Animals domèstics: consultar
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OSSÓ DE SIÓ
CA L’EMÍLIA
Ca l’Emília és una casa de lloguer íntegre, de dos a 
nou persones. El preu varia en funció del nombre de 
persones que s’hi allotgen.

Disposem de quatre habitacions totes amb bany i 
dutxa privats: una triple, dos de matrimoni estàndard 
i una de matrimoni romàntica, llit amb moviment, 
leds i silló tàntric. També tenim terrassa i barbacoa 
de llenya.

La casa disposa de jacuzzi (es pot decidir si es vol o 
no utilitzar). Ens adaptem al client, i ajustem el preu 
en funció de les seves necessitats.

Ens caracteritzem per donar a la parella una habitació 
romàntica, diferent, per trencar rutines.

C. La Creu, 1 · Ossó de Sió
Tel. 626 703 514

calemilia2009@gmail.com
www.calemilia.com

Màx. 9 persones

Casa sencera:
2 nits: 9 persones des de 400€ (sense 
jacuzzi) / 540€ (amb jacuzzi)
2 nits: per a 2 persones 350€ (sols a la 
casa, amb jacuzzi i habitació romàntica)

Català i castellà

S’accepten animals domèstics  
(tarifa addicional)

CPI  PL - 000672

No adaptada
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CAL FARRIS 
No adaptada

OSSÓ DE SIÓ

Casa 100% pensada per a parelles, disposem de llit 
amb moviment , leds i música i silló tàntric. Habitació 
de Margarita Bonita Room. 

Jacuzzi a l’habitació.

Piscina exterior d’aigua salada i hidromassatge.

Servei de massatges prèvia reserva.

C. La Sèquia, 9 · Ossó de Sió
Tel. 626 703 514

info@calfarris.com
www.calfarris.com

Màx. 4 persones

Casa sencera: 
des de 395€ 2 nits, 4 persones
des de 365€ 2 nits, 2 persones

Català i castellà

S’accepten animals domèstics
(tarifa addicional)

CPI  PL - 000741

87
ÍNDEX

mailto:info%40calfarris.com%20?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.calfarris.com


8888

OSSÓ DE SIÓ
MASIA 
CAL GUIM
Veniu a Cal Guim i respireu la tranquil·litat i el caliu 
que transmetrà aquesta antiga masia, casa de pagès 
del 1807, aïllada al costat del petit poble d’Ossó de Sió.

S’ha restaurat buscant l’equilibri de la tradició, i 
mantenint la cultura arquitectònica de la zona. És 
de lloguer per habitacions, en tenim 4 i dos banys 
compartits. Nosaltres vivim a la planta baixa, les 
habitacions, saló, biblioteca, terrassa, són al primer 
pis. Som respectuosos amb el medi ambient. Obtenim 
l’energia amb plaques fotovoltaiques i la calefacció amb 
biomassa. Esmorzar i sopar amb productes de proximitat.

Estem dins l’espai protegit la Xarxa Natura 2000. 
Ideal per als amants del birding.

Afores s/n · Ossó de Sió
Tel. 625 331 178

masia@calguim.com
www.calguim.com

Preu habitació 2p. Allotjament des de 60€
Preu habitació triple. Allotjament 81€
Esmorzar 6€ persona (bufet)
Nens fins a 3 anys, gratuït

Català, castellà, francès, i anglès

Màx. 8 places + 3 supletòries

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics (consulteu)

MA  PL - 000591

No adaptada
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Adequat per a famílies amb nens

ROCAFORT DE VALLBONA
CAL PABLO
El nostre allotjament se situa al final del poble, proper 
als camins que van a la muntanya de Vallbona de les 
Monges i Rocallaura, des del qual podeu anar tant 
amb bicicleta com a peu perquè aquesta zona està 
senyalitzada per La Ruta del Cister. 

Us hi trobareu tres habitacions, bany complet, cuina 
equipada, saló menjador i terrassa amb barbacoa 
amb vistes a la muntanya.

Roba de llit, tovalloles, paper de vàter, sabó de mans.

C. Raval, 20 · Rocafort de Vallbona
Tel. 621 210 575

info@gutsitravel.com
www.gutsitravel.com

Màx. 5 persones

Casa sencera: des de 150€ / nit

Castellà, català i anglès

HUTL - 051752 - 88

No adaptat

No s’accepten animals domèstics
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ROCALLAURA
CAN SULO
Can Sulo s’inclou dins el nucli urbà del petit poble de 
Rocallaura, a 90 minuts de Barcelona.

La casa s’aixeca a l’entrada del poble. Consta de 
quatre plantes, totes elles orientades cap a la vall i la 
serra del Tallat, amb un paisatge que ens regala els 
colors i la llum de totes dels estacions. 
 
Set habitacions dobles i sis banys impecables. Tenen a 
la seva disposició la totalitat de la casa, un gran saló de 
70 m2 amb barra de bar i cuina oberta, l’antic celler, la 
piscina romana i un bonic jardí emmurallat, a més de les 
dues terrasses amb fantàstiques vistes. Tot l’edifici ha 
estat restaurat amb sensibilitat, rescatant els aspectes 
arquitectònics originals que li donen personalitat.
 
Gaudeixi de la pau i el repòs entre aquests murs de 
pedra del segle XVIII.

C. de l’Eixida, 20, 22 · Rocallaura
Tel. 650 953 300

rolandengelke@gmail.com
www.cansulo.eu

Apartament Can Carro (4 persones) 
mínim 2 nits, des de 120€ la nit 
Apartament El Nìu (6 persones) 
mínim 2 nits, des de 220€  la nit 
Casa sencera: (14 persones) mínim 2 
nits, des de 440€ la nit 
Casa sencera: (8 persones) mínim 2 
nits, des de 320€ la nit 

Francès, anglès, alemany, castellà i català

De 4 a 14 persones

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

ATL 28

No adaptada
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ROCALLAURA
ANTIC 
BALNEARI DE 
ROCALLAURA
Masia emblemàtica del 1850, que ha anat evolucionant 
al llarg dels temps. Durant els anys 1940 i 1950 era 
balneari on es podia anar fins al manantial de l’Aigua 
de Rocallaura i desconnectar de la vida estressant de 
la ciutat, amb repòs o balls. Cap als anys 70 es va 
restaurar la casa de colònies i l’hotel, amb terres de 
rajola hidràulica i finestrals amb vitralls de colors.

Destaca l’aigua medicinal de Rocallaura de 1908.

Té un entorn natural ampli, amb porxos per fer 
activitats i tallers, amb piscina per a l’estiu. C. Afores, s/n · Rocallaura

Tel. 973 330 214 / 615 455 623
rocallaura@gmail.com

www.anticbalnearirocallaura.com

Des de 35€ dormir i esmorzar a l’hostal, 
26€ dormir i esmorzar a l’hostal.
CASA SENCERA: Grups d’esplai i 
escoles 22€ / persona i dia tardor, 
hivern, 11€ / persona i dia a l’estiu

Català, castellà, anglès i francès

Hostal 17 places / 
Casa de colònies 76 places
Ideal per a grups

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

HL 0078 / NÚM 415 CASA DE COLÒNIES

No adaptada
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Adequat per a famílies amb nens

ROCALLAURA
HOTEL BALNEARI OCA 
ROCALLAURA 
SPA H****
Està situat al peu de la Serra del Tallat i al cor de 
la Ruta del Cister. Ubicat en un edifici de 1908 amb 
més de 100 anys d’història que es poden apreciar 
pels seus elements arquitectònics tot i que és un 
edifici completament reformat en el qual s’ha buscat 
l’equilibri entre tradició i avantguarda. A les nostres 
instal·lacions podràs trobar, a més de l’hotel i el 
balneari, un exquisit servei de restauració, tres sales 
de reunions completament condicionades per a la 
celebració de qualsevol tipus d’esdeveniment, zones 
enjardinades amb terrassa, gimnàs, recepció 24 hores 
i pàrquing gratuït per als nostres clients.

C. Afores s/n · Rocallaura
Tel. 973 330 632

reservas.rocallaura@ocahotels.es
www.ocahotels.com

Màx. 175 persones. Sales grans.

Des de 44€ en només allotjament fins 
a 200€ en PC i accesos a piscines

Català, castellà, francès i anglès

S’accepten animals domèstics

Hotel adaptat

HL - 000836
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SANT MARTÍ DE MALDÀ
EL RACÓ DELS OBIOLS
El Racó dels Obiols és una petita masia als afores 
de Sant Martí de Maldà, al costat del riu Corb i 
amb unes magnífiques vistes a la vall del Corb. La 
casa, que és de 1877, ha estat reformada pels seus 
propietaris, arquitecte i decoradora, amb molt 
d’encant, combinant l’arquitectura tradicional amb 
les comoditats modernes. Disposa d’un ampli porxo i 
d’un jardí amb piscina, i aparcament  davant de casa.

La casa proporciona un entorn fantàstic al bell mig de 
la naturalesa i a 2 minuts a peu del nucli de St. Martí.

Camí de la Pujada dels Horts, s/n · Sant Martí de Maldà
Tel. 644 095 717 / 644 796 729

elracodelsobiols@gmail.com
www.elracodelsobiols.com

Casa sencera: des de 100€ – 150€ / nit

Català, castellà, anglès i francès

Màx. 4 persones + 2

Adequada per a famílies amb nens

S’accepten animals domèstics

Casa adaptada (parcialment)

HUTL - 048796 - 16
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Adequada per a famílies amb nens

SANT MARTÍ DE MALDÀ
LA FESTA DELS SENTITS P**
La Festa dels Sentits és un allotjament rural exquisit. 
Cadascuna de les nostres set habitacions és única i tots 
els detalls han estat escollits perquè gaudiu de cada 
minut amb un únic propòsit: delectar els vostres sentits.

Espais amples  a les habitacions, sis amb lavabo propi.
Espai per gaudir amb grup a l’interior i exterior.
Pati amb piscina, barbacoa.
Calma, assosec, harmonia, tranquil·litat, naturalesa.

La casa, preparada per acollir grups amb diferents 
interessos, té a punt diferents materials, des d’una 
llibreria, sala de jocs, zona d’oci infantil, saló de te amb 
xemeneia, material esportiu i informació turística. 
Les habitacions ho tenen tot preparat amb roba 
blanca i el bany amb tot allò necessari, TV amb DVD. 
Les propietàries viuen allà mateix per a qualsevol 
demanda que pugui sortir.

C. Santa Victoria, 15 · Sant Martí de Maldà
Tel. 973 331 189 / 605 131 091

lafestadelssentits@gmail.com
www.lafestadelssentits.com

Màx. 19 persones

Des de 50€ per persona / nit

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

HUTL 000794

Casa adaptada parcialment
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SANT MARTÍ DE MALDÀ
MAS FOGONUSSA
És un antic molí de farina del S.XVIII envoltat per 5 
hectàrees de vinyes ecològiques. 
A la planta baixa té la zona de jardí amb camp de 
futbol, piscina, porxo, barbacoa i mobiliari de jardí. 
Aquesta zona connecta directament amb les dues 
portes de la casa; una dirigeix a una cuina exterior 
totalment equipada amb fogons, pica, nevereta, 
microones, rentaplats, taula i cadires, i un bany ideal 
per posar-se el banyador o eixugar-se després de les 
remullades a la piscina.

L’altra porta és la principal i connecta amb el rebedor 
de la casa i una zona empedrada de descans que 
disposa d’un sofà i un billar. D’aquí surten les escales 
principals que arriben a la primera planta.

Indret únic per gaudir de la natura i l’entorn, amb els 
amics o la família.

C. Calvari, 4 · Sant Martí de Maldà
Tel. 677 821 267

masfogonussa@moliduran.com
www.masfogonussa.com

Adequada per a famílies amb nens

Màx. 8 persones

Casa sencera

Català i castellà

S’accepten animals domèstics

HUTL - 1073 - 29

Casa adaptada. Consulteu

95
ÍNDEX

mailto:masfogonussa%40moliduran.com?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.masfogonussa.com


9696

Adequats per a famílies amb nens

TÀRREGA
APARTAMENTS LA GRANJA
Els apartaments turístics La Granja són ideals per 
quedar-s’hi aquelles nits on la ciutat celebra algun 
esdeveniment especial, situats molt a prop del centre 
de Tàrrega i sense necessitat de traslladar-te en 
cotxe. Moderns, de tipus loft i amb capacitat de dos 
a quatre persones, gaudiràs d’una estada tranquil·la 
i amb la llibertat que necessites, sense horaris per 
menjar o dormir.

Habitació amb llit doble. Televisió. Menjador amb sofà 
llit. Bany privat. Rentadora. Wifi gratuïta. Rentavaixelles. 
Microones. Cuina americana equipada i oberta. Estris 
de cuina. Calefacció. Aire condicionat. Planxa de roba.

C. La Granja, 7 · Tàrrega
Tel. 973  311 000

info@hostaldelcarme.com
www.apartamentstarrega.cat

11 apartaments de 3 places

Català, castellà, anglès i francès

Apartaments adaptats

HUTL - 0072 a HUTL - 0082

No s’accepten animals domèstics
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TÀRREGA
BON PAS RURAL
La casa de Tàrrega està situada al nucli antic de la 
nostra ciutat.

Disposa de dos habitacions, un bany i cinc llits.

C. Les Sitges, 8 · Tàrrega
Tel. 973 314 720 / 639 762 555 / 660 310 345

info@bonpasrural.com
www.bonpasrural.com 

Màx. 5 persones

Adequada per a famílies amb nens

Des de 22€ persona i nit

Català, castellà i anglès

S’accepten animals domèstics

HUTL - 000896 - 19

No adaptada
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TÀRREGA
HABITACIONS ST. PERE 
CLAVER
GUEST HOUSE
Allotjament cèntric que disposa de recepció 24 hores 
i de diferents tipus d’habitacions (des d’individuals 
fins a habitacions amb capacitat per a un màxim 
de cinc persones). Tots els hostes tenen accés a les 
zones comunes: una gran sala d’estar on disposen de 
zona de TV i microones i una terrassa/solàrium amb 
bones vistes a la zona esportiva de Tàrrega.

Els hostes tenen la possibilitat de demanar esmorzar 
amb productes de proximitat. També s’ofereixen 
esmorzars adequats a la nacionalitat de cada hoste. 
La roba de llit i les tovalloles estan incloses, així com 
els productes de bany com xampú, gel de dutxa, etc. C. Sant Pere Claver, 15 · Tàrrega

Tel. 973 313 135
gemmamanau460@hotmail.com

https://habitacions-sant-pere-claver-tarrega.hubside.es

Adequat per a famílies amb nens

Màx. 18 persones

Des de 40€ l’habitació individual, 55€ 
l’habitació doble, 75€ la triple, 95€ la 
quàdruple i uns 130€ la quíntuple

Català, castellà, anglès i francès

HUTL - 001085 - 43

No adaptat

No s’accepten animals domèstics
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TÀRREGA
HOTEL CIUTAT
DE  TÀRREGA  H***
L’Hotel Ciutat de Tàrrega ofereix unes instal·lacions 
totalment renovades, amb unes habitacions amb 
totes les comoditats perquè l’estada del nostre client 
sigui la més adient i satisfactòria  possible.

Disposem també d’una gran sala polivalent ideal 
per a fer reunions, xerrades informatives i molt més. 
Aquesta sala disposa de wifi i projector per a reunions 
d’empresa o grup.

Tàrrega es caracteritza per estar situada al bell mig 
de Catalunya, cosa que permet estar equidistant de 
les boniques platges de la Costa Daurada com dels 
nostres Pirineus. També, si desitgeu passar uns dies 
en aquesta ciutat, l’oferta turística és molt variada. C. Sant Pelegrí, 95 · Tàrrega

Tel. 973 314 737
info@hotelciutattarrega.com 
www.hotelciutattarrega.com

Màx. 40 places (18 habitacions)

Adequada per a famílies amb nens

Hotel adaptat

Doble ús individual: des de 45€ amb 
esmorzar inclòs. 
Doble (dos llits o llit matrimoni): des de 
65€ amb esmorzar inclòs. 
Triple: des de 85€ amb esmorzar inclòs.
Quàdruple: des de 105€ amb esmorzar 
inclòs.

Català, castellà, anglès, rus i ucraïnès

HL - 000767

No s’accepten animals domèstics
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Adequada per a famílies amb nens

TÀRREGA
HOTEL 
PINTOR 
MARSÀ H***
L’Hotel Pintor Marsà és ideal per allotjar-se durant 
les festes i esdeveniments més destacats de Tàrrega, 
sense necessitat d’utilitzar el cotxe per traslladar-se 
o arribar a qualsevol indret de la ciutat; tot queda ben 
a prop i s’hi pot arribar caminant sense problema.

A més a més d’una bona nit de descans a les 
tranquil·les habitacions de l’hotel, l’endemà al matí els 
nostres clients podran degustar el nostre bufet lliure 
casolà per esmorzar, relaxar-se al nostre bar i gaudir 
dels nostres menús de cuina tradicional catalana. 
Habitacions triples i quàdruples per gaudir d’una 
estada rural en família.

Av. Catalunya, 112 · Tàrrega
Tel. 973 501 516

info@hotelpintormarsa.com
www.hotelpintormarsa.com

Màx. 42 places (23 habitacions)

Servei Menú diari des d’ 11,80€ 
(barra) i 13,80€ (taula), Menú Cap de 
Setmana a 16,90€ i Menú Especial per 
a tot tipus de banquets

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

HL - 000682

Hotel adaptat. Consulteu

ÍNDEX
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TÀRREGA
L’ANTIGA
L’Antiga, casa situada al centre de Tàrrega, té els 
seus orígens a finals del s.XIX.  Recentment  se n’ha 
adequat l’habitatge, d’amplis espais, mantenint 
sostres, paviments i fusteries. L’Antiga és l’allotjament 
ideal per a escapades familiars i d’amics en un territori 
amb molt per a descobrir i amb tots els serveis que 
ofereix la capital de l’Urgell. 

Terrassa de 70 m2.  La casa té un gran vestíbul d’entrada 
ideal per a guardar-hi bicicletes. 

Av. Catalunya, 54, 1 · Tàrrega
Tel. 630 541 278

lantigadetarrega@gmail.com
www.instagram.com/lantigadetarrega

Màx. 7 persones

Adequada per a famílies amb nens

Català, castellà i anglès

HUTL - 041932 - 39

No adaptada

No s’accepten animals domèstics
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Adequada per a famílies amb nens

TÀRREGA
LA CASA 
DEL CENTRE
La Casa del Centre està situada a 200m de l’estació 
del tren i té una superfície de 90 m2.
Disposa d’aparcament propi al mateix edifici.

La casa no es comparteix amb altres grups. La cuina 
i els banys queden a disposició exclusiva per a l’únic 
grup contractant.

Hi ha diversos establiments de restauració a escassos 
metres així com establiments d’alimentació.

Disposa dels elements de confort d’aire condicionat 
i calefacció.

C. Segle XX, 19 · Tàrrega
Tel. 680 679 101

montsebras@gmail.com
www.lacasadelcentre.cat

Màx. 8 persones

Casa sencera: des de 162€
Altres: des de 25€ per persona amb 
un mínim de dues persones 

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics (suplement)

HUTL - 000886 - 70

No adaptada

ÍNDEX

mailto:montsebras%40gmail.com?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.lacasadelcentre.cat


103

TÀRREGA
LA CASETA DEL PARC
La Caseta del Parc és una casa situada en una zona 
privilegiada de Tàrrega, al peu del Parc de Sant Eloi.

Està dins d’una parcel·la de 650 m2, amb zona 
d’aparcament, jardí, piscina, porxo amb barbacoa 
d’obra, etc. Compta amb 80 m2 repartits en una àmplia 
sala amb cuina americana i menjador amb llar de foc 
i dos habitacions, una triple i una quàdruple, amb un 
bany complet i un bany vestidor a la zona de la piscina.

Al Parc de Sant Eloi podreu gaudir de passejades a 
peu o amb bicicleta, activitats lúdiques i gaudir de 
tota la tranquil·litat per passar uns dies inoblidables.

C. Amics de l’Arbre 3-C · Tàrrega
Tel. 609 602 491

info@lacasetadelparc.com
www.lacasetadelparc.com

Màx. 9 persones

Adequada per a famílies amb nens

Des de 400€ per un cap de setmana

Català, castellà, francès i anglès

S’accepten animals domèstics

Casa adaptada

HUTL - 000071 - 76
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TÀRREGA
LLAR ALEIX
La Llar Aleix és un antic alberg de joventut que 
actualment ha esdevingut una llar residència per a 
trenta-sis persones vinculades al Grup Alba, entitat 
sense afany de lucre de la població que treballa 
per millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat. 
L’allotjament està situat al centre de Tàrrega i compta 
amb dos habitacions dobles que estan reservades 
per  a aquelles persones que realitzen el camí de 
Sant Jaume. Poden fer ús de l’habitació, però no dels 
espais polivalents que estan reservats als residents 
de la llar.

Cada habitació compta amb dos llits individuals. El 
lavabo és a fora de l’habitació i poden fer ús també 
de la dutxa. 

Hi ha servei de wifi. No hi ha servei de televisió ni de 
rentadora. Oferim un espai on poder deixar bicicletes.

C. del Raval del Carme, 5 · Tàrrega
Tel. 973 314 635

infoaleix@aalba.cat
www.aalba.cat

2 habitacions de 2 llits (reservades)

Alberg adaptat

Esmorzar: des de 5€ (entrepà, got de 
llet / suc i peça de fruita)
Dormir: des de 10€

Català, castellà, anglès i francès

No s’accepten animals domèstics
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TORNABOUS
CAL MODEST 
Cal Modest de Tornabous, una casa rural de conte, o 
per tenir-la molt en compte! Disposem de dues cases, 
cadascuna de les quals disposa de les seves habitacions 
dobles, triples, la suite amb bany i vestidor, el bany, 
la cuina i el menjador amb terrassa, wifi, calefacció, 
cafetera i TV. 

També disposem de zones comunes, gimnàs, spa amb 
jacuzzi i sauna, piscina climatitzada (estiu-hivern), 
zona barbacoa, zona dels animals, jardí, estable amb 
cavalls, camp de futbol de gespa, pàrquing privat, 
zona d’horta i sala de jocs.

A més de casa rural som un establiment d’agroturisme. 
També oferim passeig en carro, a cavall, bicis, tallers.

C. Llibertat, 4 · Tornabous
Tel. 973 713 017 / 662 505 066

hola@agroturismecalmodest.com
www.agroturismecalmodest.com

2 cases – Màx. 15 persones (en total)

Casa sencera: des de 1.000€ / cap de setmana
Cal Modest 1: 675€ (9 persones) / 
cap de setmana 
Cal Modest 2: 475€ (6 persones) / 
cap de setmana

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics

Adequada per a famílies amb nens

PL  MASO - 000480
PL  MASO - 000481

No adaptada
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Adequada per a famílies amb nens

VALLBONA DE LES MONGES
CAL BASTER
Amb vistes directes al Monestir de Santa Maria de 
Vallbona, l’estada a Cal Baster garanteix la pau i 
tranquil·litat entre màgics paisatges i petits turonets 
que envolten la petita vila de Vallbona de les Monges.
El David i la Minerva us recomanaran quines rutes 
són ideals per fer senderisme i btt, quins pobles amb 
encant cal visitar, així com viure experiències sobre 
natura i ocells, enoturisme, etc.: tot el que necessiteu 
perquè la vostra estada a Cal Baster sigui inoblidable.

Observatoris d’ocells. Lloguer de bicicletes.

Raval del Tallat, 12 · Vallbona de les Monges
Tel. 626 969 406

elsentitsdevallbona@gmail.com

Màx. 7 persones

Des de 40€ /persona. A partir de 4 
persones, des de 35€. Per a més de 
15 dies consulteu preus.

Català, castellà i anglès

HUTL - 043834 - 13

No s’accepten animals domèstics

No adaptada
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VERDÚ
CA N’ALEIX
Ca n’Aleix és una casa pairal del s. XV que va pertànyer 
a la família del General Prim. Està ubicada en ple cor de 
la vila de Verdú, al costat de la Pl. Major, des d’on tenim 
a l’abast l’oferta turística i cultural que ofereix el poble.

L’any 2007, va ser totalment reformada, amb l’objectiu 
d’oferir als nostres clients un ambient confortable 
i familiar. Cada racó està dissenyat amb un estil 
rústic. La casa té una capacitat per a vuit persones 
i consta de les següents instal·lacions: una habitació 
de matrimoni, cuina americana, sala d’estar, dos 
banys, una habitació amb llitera, una habitació amb 
llit individual, convertible amb llit de matrimoni, un 
sofà llit de matrimoni i un pati interior. Està totalment 
equipada amb tots els utensilis i comoditats per 
poder gaudir d’una estada de luxe.

Oferim una visita guiada pel poble.
C. Arquebisbe Terés, 10 · Verdú
Tel. 678 640 343 / 973 347 087

info@canaleix.es
www.canaleix.es 

Màx. 9 persones

Casa sencera: des de 200€ 
de diumenge a dijous / 245€ 
divendres i dissabte (mínim 2 nits)

Català, castellà i anglès

S’accepten animals domèstics

Adequada per a famílies amb nens

HUTL - 000487 - 56

No adaptada

107
ÍNDEX

mailto:info%40canaleix.es?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.canaleix.es


108108

Adequada per a famílies amb nens

VERDÚ
L’ERA DE
CAL ROGER
L’Era de Cal Roger és un establiment ideal per gaudir 
d’una estada amb amics, familiars i nens. La casa està 
adaptada per a persones amb discapacitats.

Té un gran jardí per poder celebrar trobades familiars, 
batejos, comunions, bodes, aniversaris i calçotades.  
Compta amb una zona de jocs, on els nens podran 
gaudir de les activitats a l’aire lliure i de la naturalesa.
Té una capacitat per a vuit persones i consta de 
les següents instal·lacions: dues habitacions de 
matrimoni, dos sofàs llit de matrimoni, un bany, un 
bany adaptat, cuina americana, menjador, barbacoa i 
forn de pedra, jardí, hort i granja.

Oferim una visita guiada pel poble. C. Sant Miquel, 34 · Verdú
Tel. 678 640 343 / 973 347 087

info@canroger.es
www.canaleix.es

Màx. 8 persones

Casa sencera: des de 200€ entre setmana / 
245€ caps de setmana (mínim 2 nits)

Català, castellà i anglès

Casa adaptada

S’accepten animals domèstics

HUTL - 000488 - 60
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VERDÚ
REFUGI DE PELEGRINS 
SANT PERE CLAVER
El Refugi de Pelegrins forma part del Camí Ignasià, al 
seu pas per Verdú.

És la casa natal on va néixer Sant Pere Claver l’any 
1580. La Companyia de Jesús va decidir rehabilitar-la 
per a fer-hi un refugi que pogués acollir els pelegrins. 
Al mateix temps és també un edifici senzill, auster, 
sostenible i acollidor. Es va obrir l’any 2003.

C. Sant Pere Claver, 30 · Verdú
Tel. 616 893 602

refugipelegrinsverdu@gmail.com
pereclaver.jesuites.net

Màx. 32 persones

Català

Refugi adaptat
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VILAGRASSA
HOTEL HOSTAL  
DEL CARME H***
L’Hostal del Carme vetlla per un bon servei en tots els 
sentits durant la teva estada. Un hotel familiar amb 
més de 50 anys d’història, renovat contínuament per 
adaptar-se a l’actualitat, però sense perdre la seva millor 
essència rural. Molt ben situat per a aquelles persones 
que treballeu viatjant, feu la ruta per la zona o veniu 
a passar un cap de setmana tranquil on descobrir els 
secrets millor guardats de les terres de Ponent.
Disposa des d’habitacions individuals fins a quàdruples.

Al nostre hotel, podràs degustar els nostres plats de 
cuina tradicional a la cafeteria, tant per esmorzar, 
dinar o sopar. T’oferim un menú casolà al preu més 
assequible i et proporcionem tota l’ajuda o informació 
necessària per descobrir els indrets més emblemàtics 
de Tàrrega, l’Urgell, Lleida i els seus voltants.

Ctra. Nacional II km 504 · Vilagrassa
Tel. 973 311 000

info@hostaldelcarme.com
www.hostaldelcarme.com

Màx. 63 places (31 habitacions)
Ideal per a grups

Adequat per a famílies amb nens

Català, castellà, anglès i francès

S’accepten animals domèstics (consulteu)

Hotel adaptat

HL - 00052
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L’Urgell, 
escenaris que inspiren!
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BELIANES
ANTIC MOLÍ D’OLI
MAURICI MASSOT

Visites concertades

Tel. 973 330 139

ajuntament@belianes.cat

www.belianes.cat

mailto:ajuntament%40belianes.cat?subject=Missatge%20des%20del%20cat%C3%A0leg%20online%20de%20Cellers%2C%20Molins%20i%20Allotjaments%20de%20l%27Urgell
http://www.belianes.cat
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https://urgell.cat/
https://www.larutadelcister.info/
https://experience.catalunya.com/
https://www.aralleida.cat/
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https://www.facebook.com/turismeurgell
https://www.instagram.com/turismeurgell
https://www.youtube.com/channel/UCpPAS9CJg4xd80JWpk1lpoA
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