
RELACIÓ D’AVANTATGES I DESCOMPTES AMB EL CARNET DE RUTA 

 

EMPRESA O ENTITAT MUNICIPI AVANTATGE 

Celler Cooperatiu d’Artés –Espai 

Artium- 

Artés 

 

15% en compres de vins i caves elaborats per nosaltres 

 

Casa Museu Verdaguer 

 

Folgueroles 

 

Entrada 2x1 a la casa museu Verdaguer i obsequi de la botiga de la Casa 

Museu 

Anigami L'Esquirol 2x1 en qualsevol dels circuits d'aventura del Parc d'Aventura, 

Parc de la Sèquia Manresa 2x1 de qualsevol de les nostres activitats que oferim els cap de setmana 

Museu de la Tècnica de Manresa Manresa 50% en el preu de l’entrada 

Centre d'Interpretació del Carrer 

del Balç 

Manresa 

 

2x1 en l'entrada 

 

Monestir Sant Pere de Casserres 

 Masies de Roda 

Entrada al monestir a 1,5€ per a totes aquelles persones que ensenyin el 

carnet de ruta 

Apartaments Les Barnedes 

 

 

Molló 

 

 

Late check-out    

13% en entrades adults i un 22% en infants i majors de 65 anys per a les 

persones allotjades 

Hotel Calitxó Molló 

10% de descompte en dormir i esmorzar, en reserves fetes per telèfon o 

directament a la nostra pàgina web 

Montserrat 

 

 

Monistrol de 

Montserrat 

 

Des de Montserrat volem oferir un 2x1 en la compra de la visita del 

Santuari. Aquesta visita inclou les entrades del museu i audiovisual, audio 

guia i llibert guia amb mapa. 

Restaurant La Solana del Ter Ripoll En dinar o sopar, obsequi del cafè i un xarrupet de licor 

Hotel Solana del Ter 

 Ripoll 

10% descompte (amb reserves fetes per telèfon directament a 

l'establiment) 

Cafè Canaules Restaurant Ripoll Vermut de la casa abans de l'apat 

Can Salvans turisme rural Ripoll 

Ratafia i unes galetes del Ripollès  

 

Conjunt monàstic de Ripoll Ripoll 15% descompte 

Museu Etnogràfic de Ripoll Ripoll 50% descompte 

Monestir de Sant Benet de 

Bages 

Sant Fruitós de 

Bages Descompte de 2€ a l’activitat « Experiència medieval al monestir” 

Palau de l'Abadia 

 

Sant Joan de les 

Abadessses 

Entrada gratuïta 

 

Mas el Güell 

 

Sant Pere de 

Torelló 

Check in a partir de les 11 h.Check out fins a les 19 h. 

Café /infusió + copa sense càrrec 

La Capella de l’Ermità – Santuari 

de Bellmunt 

Sant Pere de 

Torelló 

10 % de descompte en allotjament en reserves directes a l’establiment 

 

L'Avenc de Tavertet – 

apartaments i casetes 

 

 Tavertet 

Late check-out' (sortida fins a les 17h) per estades entre setmana: de 

diumenge a dijous*.  Aplicable a l'estada, indiferentment del tipus 

d'allotjament escollit ni el número de nits. 

*Excepte ponts i festius, i el mesos de juliol I agost 

Can Puntí turisme rural 

 

Vallfogona de 

Ripollès 10% descompte en tota l'estada 

Mas Regort turisme rural 

 

Vallfogona de 

Ripollès Dinar (pícnic) gratuït si t'allotges en aquest establiment 

Oficina de turisme de Vic Vic Gratuïtat de les audioguies per fer la ruta del centre històric 

Museu Episcopal Vic Vic 2x1 en l’entrada 

Kayak Sau 

 

Vilanova de Sau 

 

Descompte del 20% en l'activitat "DESCOBRIR" activitat de kayak  de 

2,5h al pantà de Sau. 

Aquaterra Club 

 

Vilanova de Sau 

 

30% dte. en qualsevol de les nostres activitats guiades pels senderistes 

que obtinguin el diploma 

Ruta E-Bike  

Descompte del 15% en les rutes guiades amb e-bike   de 3 a 4h  a la Vall 

del Ges, Espai Guilleries Savassona o Cabrerès 

 


