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Turisme de la Seu d’Urgell
C. Major, 8 - La Seu d’Urgell
Tel.: 973 351 511
www.turismeseu.com

Oficina de Turisme d’Oliana
Av. Barcelona, 81 - Oliana
Tel.: 973 470 339
www.oliana.cat

Turisme Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
La Seu d’Urgell
Tel.: 973 353 112
www.alturgell.cat

La Rectoria d’Alinyà
Pl. del Ball Pla - Alinyà
Tel.: 608 055 666

Oficina de Turisme a Organyà
Pl.de les Homilies, s/n - Organyà
Tel.: 973 382 002
www.organya.cat
Oficina de Turisme a Tuixent
Pl. Serra del Cadí, 1 bxs - Tuixent
Tel.: 973 370 030
www.trementinaires.org

www.alinyamuntanya.cat

Casa dels Parcs dels Pirineus
Av. de les Valls d’Andorra, 33
La Seu d’Urgell - Tel: 973360954
www.parcsnaturals.gencat.cat
Espai la Vansa
Espai la Vansa - Tel: 973090399
www.lavansa.cat
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OFICINES DE TURISME

Oficina de Turisme a Coll de Nargó
Dinosfera
C. Escoles, s/n - Coll de Nargó
Tel.: 973 383 048 / 636 417 678
www.collnargo.com

Podeu trobar més informació
a la pàgina web de:
Turisme Seu i Consell Comarcal de l'Alt Urgell
o a les nostres xarxes socials
@alturgelltur
www.turismeseu.com www.alturgell.cat

Informació i activitats
turístiques de l’Alt Urgell
30 itineraris senyalitzats
8 itineraris de llarg recorregut
i 4 itineraris verticals

,
Festes majocrasts
fires i mer
Aquí hi trobareu les dates i localitzacions
de les trobades lúdiques i culturals
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Senderisme
Consulta la relació
de museus i mostres
etnogràfiques

Museus

Productor
s alimen
t`aris

Consulteu la relació
actualitzada dels artesans
creatius de l’Alt Urgell

Amb molt de gust!
Una amplia varietat de productes alimentaris
elaborats al territori amb criteris de qualitat i
de la mà d’experts coneixedors de l’ofici

Via Romànica

Per informació sobre establiments
turístics i allotjaments a l'Alt Urgell,
accediu a la pàgina
de la Generalitat
a través del codi QR

L’Alt Urgell té en l’art romànic la
seva expressió més esplèndida
i alhora la que millor defineix la
singular personalitat de la comarca.

Allotjame
nts

Pirineu Outdoor: Més de
2000 km senyalitzats
distribuïts en rutes de BTT
i bicicleta de carretera per
tot tipus de públic

Esports

Consulta el llistat d’empreses
que ofereixen activitats
esportives

BTT
En el següent enllaç
trobareu una petita oferta
d'activitats que podeu
realitzar per gaudir
d'un dia en família

mília
a
f
n
e
ts
Activita

Parcs Natu
rals
PN Cadí-Moixeró

PN Alt Pirineu
Fotos: Arxiu CCAU, Albert de Gracia, Rafting Parc, Salvador Maura, Paula Martínez, Turisme Seu
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