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TURISME
En aquesta fitxa hi trobaràs diferents informacions en relació amb el turisme, hi
podràs trobar:
Ø
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Ø
Ø

Guies
Portals
butlletí de consulta
senderisme per Catalunya
Informacions rellevants- sanitàries, canvi de moneda...
Guies per al viatger en línia
Blogs
Recursos pràctics – informacions meteorològiques
Viatjar amb avió, bús,tren,vaixell- recull de companyies etc.
Compartir cotxe
Altres recursos

GUIES
Recull de webs de consulta específiques sobre turisme accessible, associacions i
entitats que faciliten recursos i serveis per a viatjar, revistes d’informació turística,
etc. Algunes de les que us recomanem són:
- Catalunya, turisme per a tothom, on podràs trobar establiments i destinacions
accessibles.
- Click Turisme, el primer portal turístic de Catalunya exclusivament dedicat a les
persones amb mobilitat reduïda.
- Portal Internacional de Turismo Accesible
- Valinet. Centre d’Assessorament sobre Discapacitat i Dependència
- Polibea, on pots consultar un butlletí mensual amb accés a recursos turístics
compromesos amb la discapacitat.
Guia del vaitger trotamundos;molt interessant i amb comentaris molt pràctics.
http://www.guiatrotamundos.es/
Viatgeteca: Informacions rellevants per al viatger/a Moneda, recomanacions
seguretat,vacunes,transport...http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estade
s/viatgeteca/

PORTALS
Descobreix Catalunya, pàgina molt interessant on hi torbaràs informacions de tot
tipus; allotjament, gastronomia, serveis, turisme...
http://www.vegueries.com/
Portal relacionat amb l’oportunitat de trobar feina, es publiquen ofertes de treball a
Catalunya o sol·licituds d’empreses estrangeres de candidats catalans.
http://www.catalunyawork.com/#
SALUT I VIATGES
Recomanacions per gaudir de les vacances amb salut.
Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació (Maec): Abans de sortir de viatge, es
recomenable consultar-la per tal de no tenir cap sorpresa en arribar al país de
destinació.
Targeta sanitària europea: Aquesta targeta et dona dret a rebre prestacions
sanitàries públiques a tot l’espai europeu.
Servei Català de la Salut: Informació del Servei Català de la Salut amb el que has de
saber per a rebre assistència sanitària.
Consells i recursos per viatjar amb tranquil·litat
Comissió Europea. Consells útils per viatjar aquest estiu sense problemes.

SENDERISME A CATALUNYA
10 propostes de Senderisme per Catalunya
http://ca.wikiloc.com/geotourism/catalunya-palau-robert/catalunyaendeuprop

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat,
enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana,
permetent-te conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i l'esperit
d'aquestes terres.Pensat per a tots els públics i edats, amb un grau de dificultat
majoritàriament baix o mig, cadascú se'l pot fer a la seva mida i nivell.
http://www.elcami.cat/

GUIA DE PAÏSOS EN LINIA:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/miscellania_de_r
ecursos/guies_de_paisos_en_linia/
ESPAIS DE TROBADA PER A VIATGERS
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/miscellania_de_r
ecursos/espais_de_trobada_per_a_viatgers/

RECURSOS PRÀCTICS
Enllaços a portals on ens informaran del temps...Webcams del món.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/miscellania_de_r
ecursos/mes_recursos_practics/
VIATJA AMB AUTOBÚS O AUTOCAR
Busos a Catalunya
Busos a Europa: Busabout, Eurolines
Web de transport públic de Catalunya
Autobusos interurbans

VIATJA AMB AVIÓ
destinia.com
edreams.es
kayak.es
lastminute.com
ratonviajero.com
viajar.com
travelprice.es
mirayvuela.com
minube.com
vuelosbaratos.es
skyscanner.es

VIATJA AMB TREN
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
RENFE
Interrail
Companyies ferroviaries europees
Trens al món

VIATJA AMB VAIXELL
Linies regulars des del Port de Barcelona
Informació de ferrys per Europa

COMPARTIR COTXE
Troba o ofereix cotxer per compartir
Lloguer de cotxes entre particulars
Compartir cotxe Espanya i Europa: Bla Bla CAR

ALLOTJAMENT
Xarxa d’Albergs de la Generalitat de Catalunya
Xarxa d’Albergs a Europa
Campings a Catalunya
Càmpigs a Europa: infocamping.com, eurocampings.es, campings.net
Hotels a l’Estat espanyol, Europa,
etc:hotelsearch.com, hotelesbaratos.com, booking.com

ALTRES RECURSOS
Informació general de destinacions.
lonelyplanet.es
guiamundialdeviajes.com
wikitravel.org

