ATRACTIUS AL VOLTANT DEL CÀMPING
CAMPRODON (a 2 km)
A la confluència dels rius Ter i Ritort, Camprodon és el poble més
gran de la vall que porta el mateix nom. Municipi tradicionalment
turístic i excursionista, convida al visitant a passejar pels seus
carrers empedrats, visitar el Pont Nou, el passeig Maristany amb
les seves senyorials cases modernistes, el carrer València ple de
botigues típiques, els seus passeigs frondosos i les seves fonts,
etc. Mercat setmanal tots els diumenges al centre de la població.

EL SANTUARI DEL REMEI i L’ERMITA DE ST. ANTONI
Caminada des del càmping passant pel Santuari del Remei i
pujant a l’Ermita de St. Antoni. Des de St. Antoni podeu gaudir d’unes vistes espectaculars de la Vall i les muntanyes del
Pirineu i amb un dia clar es pot arribar a veure la costa.

RIPOLL (a 22 km), SANT JOAN DE LES ABADESSES (a 10 km) i SETCASES (a 10 km)
Ripoll, capital de la comarca, i Sant Joan de les Abadesses són coneguts arreu per els seus espectaculars monestirs
romànics. També es pot visitar el “Molí Petit” i altres visites guiades. Més informació a la web http://www.alt-ter.org.
Setcases és un poble pintoresc, amb cases carrers i carrerons de pedra acuradament restaurats que guarden tot el regust
tradicional.

BEGET (a 17 km)
El municipi de Beget el trobareu presidit per l’església romànica de Sant
Cristòfol de Beget (s.XII), catalogat com a monument nacional i un dels
exemplars romànics més bells de la zona i molt ben restaurat. A l’interior s’hi
venera la famosa Majestat de Beget. Als afores del poble hi trobareu les
gorgues de Beget, tres grans basses perfectes per passar un divertit dia de
bany.

PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I FRESER i VALLTER 2000 (a 20km)
Exemple típic de l’alta muntanya pirinenca oriental, a la frontera amb França. És un territori que s’estén entre 1.280 i
3.000m d’alçada, i conserva molt bé els sistemes naturals alpins i subalpins, destacant la fauna i una flora d’alta
muntanya rica i diversa.

VALL DE NÚRIA (38 km fins a Ribes de Freser + tren cremallera)
L’estació de muntanya de Vall de Núria, d’una riquesa natural i
paisatgística única, domina un dels punts més elevats de la
Vall de Ribes, envoltada per cims de gairebé 3000m i a on
neixen multitud de fonts i torrents. S’hi accedeix amb un tren
cremallera, que surt des de Ribes de Freser o Queralbs.

ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA I FAGEDA D’ EN
JORDÀ ( a 24 km )
És el millor exponent de paisatge volcànic
a la península Ibèrica. Té una quarantena
de cons volcànics i més de 20 colades de
lava. La Fageda d’en Jordà és un bosc de
faigs excepcional perquè creix en un
terreny planer i s’assenta damunt d’una
colada de lava procedent del volcà
Croscat.

RUTA DEL FERRO (a 12 km)

MOLLÓ PARC (a 10 km)

És una via verda que segueix l’antic recorregut del ferrocarril
Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Ogassa. El punt de
sortida és l’antiga estació de Ferrocarril de Sant Joan on
també hi podeu llogar bicicletes.

Parc d’animals on podeu gaudir de la fauna i flora
característica dels Pirineus com la marmota, el cabirol,
l’os bru, l’isard, el cérvol... També hi ha una granja pels
més petits i un parc d’aventura amb tirolines
http://www.molloparc.com/es/

