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Ligging

Bergmassief en kasteel van de Montgrí

Torroella de Montgrí

De gemeente Torroella de Montgrí-l'Estartit,
gelegen in de Baix Empordà, heeft het
voorrecht de essentie van de streek te zijn.
Aan de voet van het kalkmassief de Montgrí
ligt Torroella de Montgrí, dit koninklijke
stadje omgeven door akkers en velden die
worden bevloeid door het laatste stuk van
de rivier de Ter.
Het aan zee liggende l'Estartit is één van de
voornaamste toeristische trekpleisters van
de Costa Brava, met de Medes-eilanden en
de Middellandse Zee op de achtergrond
van een prachtige omgeving.

Torre Moratxa en Roca Maura

L'Estartit
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In een oogwenk in
de tijd reizen
Torroella de Montgrí is een dorp met een
eigen persoonlijkheid dat het hele jaar door
een ideale plek is om te genieten en zich te
wanen in de verschillende periodes waarin
het gevormd werd. Uit elk tijdperk zijn er
belangrijke architectonische overblijfselen
die u in een oogwenk in de tijd laten reizen.
De hoofdassen van Torroella komen samen
op het dorpsplein, de Plaça de la Vila, dat op
maandag, de marktdag, een gezellig
ontmoetingspunt is. Het is tevens het
vertrekpunt van optochten die het begin van
een leuke activiteit aankondigen, het ideale
decor voor sardana-dansen en een open
ruimte met een voortreffelijke akoestiek voor
de zomerconcerten die er worden
georganiseerd binnen het kader van het
prestigieuze Internationale Muziekfestival. Dit
plein heeft onregelmatige arcades met zeer
treffende verhoudingen. De verschillende
perspectieven die men heeft al naargelang
de portiek waar men zich bevindt verstrekt
het plein een zeer bijzonder karakter.
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Deze route door Torroella stelt
u in staat om op uw gemak de
charme van dit dorp te
bewonderen. De smalle,
willekeurig gestructureerde
straatjes, het indrukwekkende
middeleeuwse historische
centrum waar het drukke
culturele leven van de plaats te
voelen is, voor iedereen
toegankelijke winkels en het
vriendelijke karakter van de
bewoners zorgen ervoor dat u
optimaal van uw verblijf in ons
midden kunt genieten.
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Museum van het Middellandse-Zeegebied

02

Plaça de la Vila

03

Kloostergang van het
augustijnerklooster

04

Palau Solterra

05

Fundació Mascort
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Wat verderop bevinden zich verschillende
huizen uit de 16de en 17de eeuw:
Casa Bataller, op nummer 19,
en Casa Seguer, op nummer 31.
Er is ook een huis in koloniale
stijl, Casa Comas, uit de 19de eeuw.
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Passeig de l'Església
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Palau lo Mirador
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Gotische kerk van Sant Genís
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Poort van Santa Caterina
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Torre de les Bruixes (Heksentoren)
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Plaça d'Albert de Quintana i Combis
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A L’ESTARTIT
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Het kasteel van de Montgrí, gebouwd tussen
1294 en 1301, verheft zich vandaag de dag als
een symbool boven de gemeente uit. Vanaf dit
onafgeronde fort dat destijds op de kracht van het
bewind van koning Jacobus II ten aanzien van het
graafschap Empúries duidde, kan men van het
spectaculaire landschap genieten.

Als u één van de torens beklimt, biedt dit
uitkijkpunt van de Empordà u een panoramisch
uitzicht van 360 graden. Draai van het noorden
naar het oosten en u zult de baai van Roses en
Empúries, de Canigó, de Pyreneeën en de
Montseny, de Gavarres, de Baix Ter en de baai
van l' Es ta r tit met de Medes - eila nden
aanschouwen.

Het kasteel is het nte
gemee
symbool van de
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Routevoorstel
Route naar het kasteel, naar de kapel van
Santa Caterina en naar de grot Cau del Duc:
het vertrekpunt is Torroella de Montgrí. U kunt
uw auto op de parkeerplaats achterlaten en
de tocht vanaf de Plaça del Lledoner en de
Carrer de Fàtima te voet afleggen.
Aan het eind van deze straat vindt u een
wegwijzer ("Castell del Montgrí"). Onderweg
zult u stenen treffen waarop rood-witte tekens
zijn aangebracht.
Wanneer u bij het kruis aankomt, kunt u ervoor
kiezen om naar de kapel te gaan (door
bergafwaarts richting de vallei van Santa
Caterina te lopen) of naar het kasteel (door
het pad naar rechts te nemen). Ongeveer 50
m voor aankomst bij het kasteel wordt het pad
dat naar de grot Cau del Duc leidt aangeduid.

Uitkijkpunt van
de Empordà!
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De culturele polsslag van ons dorp is ritmisch en afwisselend. En van alle kunsten is de muziek
wellicht het meest latent aanwezig. Het erfgoed dateert uit verre tijden en in de loop van de jaren
kunnen we zeggen dat we een rijke muzikale bagage hebben opgebouwd. Het hele jaar wordt
er een gevarieerd programma met uitvoeringen, concerten en sardana-dansen georganiseerd
en zomers het prestigieuze Internationale Muziekfestival en het Jazz Festival l'Estartit
Torroella is eveneens de geboorteplaats van schilders, beeldhouwers, schrijvers en fotografen.
De culturele dynamiek heeft ervoor gezorgd dat privéstichtingen en kunstgalerijen zich in ons
dorp hebben gevestigd: de stichtingen Fundació Vila Casas en Fundació Mascort, Michael
Dunev Art Projects, Atrium Roca-Sans en Traç d'Art l'Estartit). Bovendien zijn er gemeentelijke
ruimtes zoals de Kapel van Sant Antoni in Torroella en de Tentoonstellingszaal van de
Gemeenteraad in l'Estartit.
Kunst, muziek en erfgoed maken dat Torroella de Montgrí und l'Estartit onder de belangrijkste
culturele bestemmingen van Catalonië gerekend mag worden.

Museum van het Middellandse-Zeegebied
en Interpretatiecentrum van
het Natuurpark van de Montgrí,
de Medes-Eilanden en de Baix Ter
Het Museum van het Middellandse-Zeegebied opent zijn
deuren om aan de hand van het Montgrí-massief, de vlakte
van de Baix Ter en de Medes-eilanden het MiddellandseZeegebied te ontdekken en leren kennen. Het centrum
nodigt u uit voor een participatieve ervaring voor groot en
klein, waar de aroma's van de Middellandse Zee kunnen
worden geroken, naar zijn klanken en muziek kan worden
geluisterd, de geschiedenis kan worden aangeraakt en
waar men van een panoramische audiovisual kan genieten
die u dichterbij het Middellandse-Zeegebied van nu brengt.
In het museum is ook het Interpretatiecentrum gevestigd en
het is de toegangspoort tot het Natuurpark van de Montgrí,
de Medes-eilanden en de Baix Ter.
Een van de duidelijkste voorbeelden van de plaatselijke
betrokkenheid bij de cultuur vindt u in het Museum van het
Middellandse-Zeegebied, een in 2003 opgericht centrum
met het doel het natuurlijke en historische erfgoed van de
Montgrí, de Baix Ter en de Medes-eilanden te interpreteren,
bekend te maken en te beschermen.
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Ontdek de geschiedenis
van het dorp
L'Estartit is een bevoorrechte plaats. De
verschillende landschappen, het uitgestrekte
strand en het belangrijke toeristische, winkelen recreatieaanbod maken van dit deel van
de Costa Brava een ideale plek om het hele
jaar door te genieten van een aangename en
comfortabele vakantie.
Met een wandeling door de smalle straatjes
of door de drukke winkelstraat Santa Anna
krijgt men een indruk van het leven van
vroeger, de zeemanstradities, het leven in de
taveernes en de processies op bepaalde
feestdagen die vandaag de dag nog steeds
in ere worden gehouden.
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We ontdekken de
nagedachtenis van een aan
de zee gekoppeld dorp en we
maken een wandeling langs
de voornaamste plekken die
van l'Estartit een belangrijk
vissersdorp van de Costa
Brava hebben gemaakt.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

09

08

06
07
05
01
02
01

De visserij in l’Estartit
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Fontein van Santa Anna
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Medellot

Meda Petita

Tascó Gros

Carall Bernat

Ferranelles
Meda Gran

Tascó Petit

Deze eilandengroep ligt op slechts een mijl
afstand van het strand van l'Estartit en
bestaat uit zeven eilandjes met een
oppervlakte van ongeveer 23 hectare. De
Medes-eilanden vormen tegenwoordig
één van de belangrijkste zeeflora- en
faunareservaten van het westelijke
Middellandse-Zeegebied, alsmede één
van de populairste duikbestemmingen.
Twintig jaar bescherming hebben een
spectaculair herstel van de rijkdom van de
zeebodem, van zowel het water- als het
landmilieu, mogelijk gemaakt.
Diverse activiteitenondernemingen bieden
u aantrekkelijke boottochtjes met hun
glasbodemboten rond de eilanden alsook
langs de kust van de Montgrí, die eveneens
overweldigend mooi is. Het aanbod duiken watersportactiviteiten is afwisselend en
neemt altijd de regels die het behoud van
dit natuurgebied mogelijk hebben gemaakt
in acht.
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Stranden met fijn zand, rustige baaitjes en spectaculaire kliffen. Tijdens uw
verblijf kunt u genieten van de zon en het strand, van wandelingen, tochten
door het Natuurpark, vrijetijds- en watersportactiviteiten voor het hele
gezin.

Punta Grossa
Punta de Trencabraços
Puntada de Sota Torre

Cala Montgó
Roca de l’Estaqueta Punta del Milà
Els Crestats
Roca Pardalera
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Illot de baix de cols
Platja de baix de cols
Punta de la Basseta
Punta del Còrrec Llarg
Miradones
Punta de les Tres Coves

MUNTANYA GRAN
Puig de la Palma

Salt del Pastor
Pla
del Milà

Salt del Pastor
Illots de Cala Ferriol

Cala Ferriol
1h 20 min

les Pasteres
Cap Castell

Golf de la
Morisca

Llosa Revessa
els Horts de la Pedrosa

50 min

Cala Pedrosa
Illa de la Pedrosa
Punta de la Cadena
Punta de la Sardina
Cap d’Ultrera
(la Punta Grossa)

Na een
wandeling,
uitrusten in
een baaitje

Illa de Duí
25 min

Cala Calella

Illots dels Arquets
Cap de la Barra
Roca d’en Boni
la Bleda
el Molinet
l’Olla

A Torroella

L’Estartit

Platja de l’Estartit

Illes Medes

Platja de Griells
la Pletera
les Deveses

la Moixina

Bassa del
Frare Ramon

AIGUAMOLLS DEL
BAIX EMPORDÀ
el Ter

Platja de la Pletera

Gola
del Ter

la Fonollera

El Mas Pinell
Reg del Molí de Pals

Platja Mas Pinell

La foradada
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De natuur is het kwaliteitsmerk bij uitstek van
onze gemeente. Haar stempel is eeuwenoud
en gul. Bergen, vallei, tuinderijen, de rivier de
Ter, moerassen, strand, duinen, baaien,
eilanden. In de loop van de jaren is het
evenwicht tussen de mens en de natuur
vergankelijk geworden en moeten de nodige
hulpmiddelen worden gecreëerd om haar te
herstellen. De inspanningen van dit werk
worden bevestigd met de wet inzake de
verklaring van het Natuurpark van de Montgrí,
de Medes-eilanden en de Baix Ter.
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Een grote
hoeveelheid
zee en
landhabitats
om te
ontdekken

Onze gemeente neemt 68% van het totale
oppervlak van het park in beslag, d.w.z. 8.192
hectare (23% zee- en 77% landoppervlak).
Met de creatie van het park worden alle
interessante elementen die de omgeving van
de Montgrí, de Medes-eilanden en de
moerassen van de Baix Ter vormen in het licht
gesteld. De landschappelijke waarde van het
gebied, de grote hoeveelheid zee- en
landhabitats en de culturele landschappen
van dit nieuwe natuurpark hebben inmiddels
een langdurige beschermingslabel gekregen.
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Natuurpark van de
Medes-eilanden, de Montgrí
en de Baix Ter (1)
Integraal natuurreservaat
van de Medes-eilanden (2)
Gedeeltelijk zeenatuurreservaat
van de Medes-eilanden (3)
Gedeeltelijk natuurreservaat
van de moerassen
van de Baix Ter (4)
Periferische zone van het
gedeeltelijke
zeenatuurreservaat (5)
Beschermingsgebied van
de agrarische sector
Meer van Bellcaire (6)
Beschermingsgebied van
de agrarische sector
Rijstvelden van Pals (7)

Project van Natuurpark
van de Medes-eilanden,
de Montgrí en de Baix Ter
0

500

1.000

1.500
metres

Grenzen en
beschermingscategorieën

Natuurpark van de Montgrí, de
Medes-eilanden en de Baix Ter
Passeig del Port, s/n (espigó de Llevant)
17258 L'Estartit
Tel. +34 972 75 17 01
Fax +34 972 75 20 04
Rmillesmedes.dmah@gencat.cat
www.gencat.cat/parc/illes_medes/
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Hoe kunnen we het park leren
kennen?
In het informatiecentrum van het
Museum van het MiddellandseZeegebied en in de VVV-kantoren
van l'Estartit en Torroella de
Montgrí vindt u inlichtingen over
de manier waarop u alle
natuurgebieden kunt ontdekken.
U heeft verschillende routes tot
uw beschikking die u zullen
helpen om het Natuurpark van de
Montgrí, de Medes-eilanden en
de Baix Ter beter te leren kennen
en te genieten van een cultureel
en natuurlandschap met een
eeuwenoude stempel.
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Zeilen
Dankzij de afwisselende rijkdom van landschappen
waaruit ons gemeentegebied bestaat kunnen wij onze
g a s t e n e e n r u i m a s s o r t i m e n t s p o r t- e n
recreatieactiviteiten aanbieden. Het netwerk van
wandel-, fiets- en mountainbikeroutes zijn de
sterproducten van ons toeristisch aanbod geworden.
Ook kunnen rustige wandelingen en rondleidingen
gemaakt worden om de omgeving op een andere
manier te leren kennen.
De Medes-eilanden en de ongerepte kust van de
Montgrí zijn een paradijs. Dankzij de verschillende
diepten kunnen zowel beginnende als gevorderde
duikliefhebbers hier allerlei duiken maken. Dit
kleurenspektakel aanschouwen is een unieke
belevenis, met zeegrasvelden, gorgonenbossen,
koralen, tandbaarsen, langoesten en andere soorten.
Duikcentra en diverse activiteitenondernemingen
bieden verschillende mogelijkheden om deze wereld te
leren kennen: duiken, snorkelen en tochten met
glasbodemboten.

Vissen

Dankzij de jachthaven, gelegen voor het dorpscentrum,
kunnen pleziervaarten gemaakt en vele watersporten
(kajakken, zeilen, kitesurf) beoefend worden. Daarnaast
worden er allerlei watersport- en duikwedstrijden met
een internationale weerklank georganiseerd.
Het Watersportstation l'Estartit/Medes-eilanden
verenigt allerlei (water)sportactiviteitenbedrijven,
accommodaties, restaurants en winkels en biedt
diverse sport- en vrijetijdsactiviteiten zodat u maximaal
van deze omgeving kunt genieten en van uw verblijf
kunt profiteren. Bekijk de verschillende aanbiedingen
op www.enestartit.com.
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Winkels met producten uit de eigen streek, een
klantvriendelijke bejegening en een hartelijke sfeer.
Het winkelaanbod is afwisselend in het
dorpscentrum en de belangrijkste straten van
Torroella, en in l'Estartit zijn de buurt rond de Carrer
Santa Anna, de boulevard en de Avinguda de Grècia
daar ook een goed voorbeeld van. De traditionele
weekmarkten vinden in Torroella op maandag en in
l'Estartit op donderdag plaats. Er worden groenten,
fruit, gewaardeerde milieuvriendelijke producten,
kleding en andere artikelen als vanouds verkocht. Het
gaat om gezellige, druk bezochte bijeenkomsten van
handelaars en kopers.
Een lekkere maaltijd, de traditionele keuken of de
creatieve keuken en restaurants die enthousiast hun
altijd afwisselende menu's bereiden met producten
uit de streek en voor elk wat wils. Er zijn twee
gastronomische campagnes waarmee onze keuken
naam heeft gemaakt binnen de gastronomische
routes van Catalonië: in juni de Zeehapjes:
schelpdieren en in oktober De appel in de keuken.

Gevarieerd
nbod
restaurantaa ische
p
waar u de ty kunt
n
streekproducte
proeven
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De traditioneelste feesten en jaarmarkten zijn altijd een vitaal element
van onze cultuur geweest. In de loop der jaren is de traditie bewaard
gebleven. Oude feesten, zoals straatfeesten, patroonsfeesten, sardanadansen, concerten van zeemansliederen, optochten met reuzenfiguren,
zeeprocessies, alles wat een dorp identificeert met zijn wortels, worden
nog steeds in ere gehouden.
Er worden ook meer innoverende feesten gevierd die langzaamaan een
trouw publiek hebben: de Jaarmarkt van de Middellandse Zee, het
Stripfestival, het Beatles Weekend en Piraten en Zeerovers op de
Medes-eilanden.

Traditioneelste feesten
en jaarmarkten

Meer feesten

Torroella de Montgrí - l'Estartit

Torroella de Montgrí

· Optocht van de Drie Koningen | 5 en 6 januari
· Carnaval
· Sint-Jorisdag | 23 april
· Nationale feestdag van Catalonië | 11 september

· Fair "Emporda, keuken en gezondheid | Mei
· FIMAG, Magic Festival | Juni
· Stripfestival | Juni
· Internationaal Muziekfestival
in Torroella de Montgrí | Juli en augustus

Torroella de Montgrí

l'Estartit

· Patroonsfeest van de heilige Genesius | 25 augustus
· Ontmoetingsbijeenkomst
van Santa Caterina | 25 november
· Jaarmarkt van Sint Andreas | Laatste weekend van November

· Natuurpark Feest | Mei
· Medes-eilanden Beeld en Milieu - MIMA
(onderwaterfotofestival) | Juni
· Beatles Weekend | Juli
· Jazz Festival l'Estartit | Juli en augustus
· Piraten en Zeerovers op de Medes-eilandens |
September

l'Estartit
· Sint-Jansavond | 23 juni
· Feest van de Karmel | 16 juli
· Patroonfsfeest van Santa Anna | 26 juli
· Feest van de heilige Lucia | 13 december
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De data kunnenveranderen A.u.b. bezoek onze
webside www.visitestartit.com
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De gemeente zet zich intensief in om de kwaliteit van de
toeristische diensten te garanderen aan de hand van
internationale systemen en certificaten:

Kwaliteitscertificaten van onze stranden:
Q | label voor toeristische kwaliteit

ISO 9001 | Kwaliteitsbeheersysteem

ISO 14001 | Milieubeheersysteem

EMAS | Milieubeheersysteem

Blauwe Vlag
Kwaliteitscertificaten van de bestemming:
DTF | De certificering van de
gezinsvakantiebestemming is een garantie
dat het toeristische aanbod voorziet in de
behoeften van gezinnen met een keur van
recreatieactiviteiten.
SICTED | Integraal systeem van
toeristische kwaliteit in bestemmingen
Watersportstation l'Estartit/Medes-eilanden
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Gemeente Torroella de Montgrí en L'Estartit
www.torroella-estartit.cat

Museum van het Middellandse-Zeegebied
www.museudelamediterrania.cat
Muziekfestival van Torroella de Montgrí
www.festivaldetorroella.com
Montgrí Comerç
www.montgricomerc.com
Espai Ter
www.visittorroellademontgri.com

Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit
www.torroella-estartit.cat
Nautische station l'Estartit-illes Medes
www.enestartit.com
Natuurpark van de Medes-eilanden, de Montgrí en de Baix Ter
www.gencat.cat/parcs/illes_medes

Voor meer informatie en de gegevens van de bedrijven
en diensten die activiteiten in L'Estartit en Torroella aanbieden:
VVV-kantoor van l’Estartit
Passeig Marítim, s/n · 17258 l’Estartit
Tel. +34 972 751 910
Fax +34 972 751 749
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com

VVV-kantoor van Torroella
de Montgrí / Espai Ter

VVV-kantoor van Torroella de Montgrí
Museu de la Mediterrània

Carrer Riu Ter, 1
17257 Torroella de Montgrí
Tel. +34 972 119 100
www.visittorroellademontgri.com

Carrer d’Ullà, 31 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. +34 972 755 180
Fax +34 972 755 182
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit

