
VALLCEBRE 

· Restaurant “LA RECTORIA”. Cuina tradicional i creativa ben feta. Ambient tranquil i agradable.  606 388 977. Podeu encarregar 
menjar cuinat de bona qualitat.

· Restaurant “CAL BORNI” (a la carretera de Fumanya). Cuina tradicional. Especialitat: patates emmascarades i carn a la brasa.

· Botiga de queviures “LA BOTIGUETA”.   938 227 071. Especialitat en carn de xai i embutits. Podeu fer encàrrecs 

· Bar “BUGUI”. Especialistes en tapes de qualitat.

· Bar Cal Sastre: és el Bar del poble on es reuneix tothom.  938 227 036

Activitats
· Granja Cal Bufulà-Eco Family. A 10 minuts, podeu veure animals de granja.

· Camins de Vallcebre:  www.vallcebre.cat>activitats-a-la-natura  
 Recomano la Ruta circular pels cingles de Vallcebre (4 hores a peu, des de Belians. És fàcil).

· Petjades de dinosaure: Centre d’interpretació Dinosaures Fumanya. És a prop i és curiós de veure, sobretot per als més petits.
  www.dinosuresfumanya.com

· Pèndol. Activitats i aventures guiades: barranquisme, vies ferrades, senderisme, raquetes de neu i puenting.

  info@pendolguies.com. Recomano les Vies ferrades de Vallcebre.

 
LES VALLS DEL PEDRAFORCA

Vallcebre és l’entrada a les valls del Pedraforca que arriben fins a La Vansa. Us recomano que les descobriu.

Massanés: la vista privilegiada del Pedraforca.

Saldes: als peus del Pedraforca.
  · Mirador del Pedraforca.
  · Vall de Gresolet i Santuari de Gresolet. Zona de picnic amb possibilitat de fer-hi foc.
  · Pedraforca Parc Aventura: l’aventura al bosc.  616 554 039.
  · Pujada a Encija. Pujar per la Canelassa i baixar per Font Freda.

Gósol: poble preciós darrera el Pedraforca. 
  · Museu Picasso. Amb litografies de les obres que va pintar l’estiu de 1906 a Gósol.  973 37 0055.
  · Pujada al Castell. Vistes sobre la vall des del poble vell.
  · Restaurant El Forn. Cuina innovadora amb aire tradicional.  973 370 274 
  · Granja-Bar Cal Paraire. L’especialitat són les truites amb bolets.   973 370 014. 
  · Torrentsenta. Naixement del riu Aigua de Valls. Zona de picnic amb possibilitat de fer-hi foc.
  · Pujada al Pedraforca per Set Fonts, i baixar per l’enforcadura. 
  · Excursió a Pont Quebradís en 4x4 o a peu. 

Josa: poble molt pintoresc al peu de la Serra del Cadí. Passegeu pel poble i pugeu a l’església.
  · Formatgeria Serrat Gros. 
    Formatges de Cabra. Podeu fer un tast i comprar el que més us agradi.  690 385 556.
  · Restaurant Cal Amador. Cuina personal, atrevida, respectuosa, curiosa i tradicional.  973 370 046.

Tuixent: poble de les herbes remeieres.
  · Museu de les Trementinaires.  973 370 030.
  · Jardí Botànic de les Trementinaires. 

Ossera: poble recuperat i habitat per artesans i artistes.
  · Melmelades: Nuria Rosell.
  · Herbolari: Suzette Böhringer.
  · Dibuixant: Jaume Rovira


