Per iniciar-se i conèixer la nostra Albera. Ideal per fer en família!

1

De Llançà a Sant Genís del Terrer
Oficina de turisme

SENDERISME / TRAIL

Per iniciar-se i conèixer la nostra Albera. Ideal per fer en família!

2

Valleta

Pista i corriol

3

Pista

Coll de les Portes, Sant Genís del
Terrer

6h.

Mig

Mig

4

Mig-alt

Oficina de turisme del
Port
PUNT D'INICI

GRAU DIFICULTAT

LLOC D’ARRIBADA

TIPUS DE CAMÍ

DESNIVELL (metres)

LLOCS D’INTERÈS

400m

Sant Silvestre de Valleta, Sant
Martí de Vallmala, Puig
d'Esquers, Dolmen del Puig
d'Esquers, Sant Miquel de Colera

Cap Ras, Platges

Carrers asfaltats

La pedra dreta, Sant Quirze de
Colera, Santa Maria de Colera

4’15 h.

Mitjà-alt

1’45 h.

Capella del Port, Font d'en Falcó,
platges, el Castellar, Port

1’15 h.

Baix

Baix

Llançà i el Parc Natural del Cap de Creus
Oficina de turisme

100 m

10

Pista i corriol

Torre de la Plaça, Ribera d'en
Prim, Carrerada Medieval,
Barraques de vinya, Mirador de
Coll Perer, La Vall de Santa Creu

Mitja Marató de l’Albera de Llançà
Plaça Major de Llançà

Pista i corriol

Entre 2 i 6h

Mig-Alt

Mig-Alt

Marxa resistència Cap de Creus (87km)
Platja del Port de Llançà

GR 11

Plaça Major de Llançà

Cap d’Híger

6.000 m.

Cap de Creus

Marques:

1.000m
Vistes des de Faner de Dalt, Coll
de les Portes, Roca Miralles

3h

ALTRES

Pels més atrevits! Ideal per fer trailrunning!

600m
Torre de la Plaça, Arbre de la
Llibertat, Església Nova (Sant
Vicenç), carrer Muralla, Molí de
Vent, Palau de l'abat

Pista-carrerada-corriol

300m

4h.

9

Llançà Medieval

Carrerada de Sant Pere de Rodes
Oficina de turisme

Mig

Torre de la plaça de la
vila

Asfaltat, pista i corriol

25m

Baix

DURADA (hores i minuts)

8

Font d’en Falcó
Oficina de turisme del
Port

Carretera, corriol i pista

100m

2’45 h.

Pista, corriol

Pels més atrevits! Ideal per fer trailrunning!

7

Cap de Ras

5

Sant Quirze de Colera

Per descobrir els racons de la nostra costa! Ideal per fer en família!

6

Per iniciar-se i conèixer el nostre Parc Natural de Cap de Creus. Ideal per fer en família

Puig d’Esquers (2)
Oficina de turisme

Pista i corriol

900m
St. Silvestre de Valleta, Dolmen
del Puig del Llop, St. Genís del
Terrer, Valleta

2h

Pels més experts!

Puig d’Esquers (1)
Oficina de turisme

170m

300m

2h.

De Valleta a St. Silvestre i St. Genís

Pels més experts!

Sant Genís del Terrer, Sant
Silvestre de Valleta, Sant Martí
de Vallmala, Puig d'Esquers, Puig
Tifell i Serra del Socarrador

port de Llançà, Cap de Ras, Garbet, Puig d'Esquer, Coll de les Portes,
Sant Silvestre, Valleta, oficina de turisme, gr 11, Sant Salvador de
Saverdera, Paní, cala Jòncols, Cadaqués, Portlligat, far de Cap de
Creus, Port de la Selva, gr 92, Port de Llançà, plaça major de Llançà

GR 92
Portbou (tram Català)
Ulldecona (tram Català)

Tracks online wikiloc: Unió excursionista llançanenca
Demana el fulletó específic de cada ruta o
descarrega-te-la a www.visitllanca.cat

1

Valleta - Sant Silvestre - Valleta
Barri de Valleta (darrera

BTT

del restaurant)

2

A. Oficina de Turisme
B. Coll de les Portes

Sender i pista

I

Ruta de les Àguiles
Sender i pista

SUBAQUÀTIQUES

50m direcció a St. Silvestre

2h (anada i tornada)

Valleta, Sant Silvestre i la Font del
Xai

A. 3h. / B. 2h.

II

(exterior illa Rodona)

10 / 20 m.

Niu d'àguiles, Sant Silvestre i la
Font del Xai

(tram oriental de la platja)

Gorgònia blanca (Eunicella
singularis), llimacs, congres i
sards

1 / 3 m.

Posidònia, nacres, guiules i tords

Mainada acompanyada
dels pares i debutants apnea

Bussejador*
A. mitjà - alt
B. mitjà - baix

Baix

L’alguer de la platja de Canyelles

200m.

200m.

A. 1000m. / B. 400m.

60m

La punta de Cap de Ras

MONUMENTS MEGALÍTICS
DOLMEN DEL PUIG DEL LLOP Va ser identificat l'any 1999 en el decurs

DOLMEN DEL MAS DE LA MATA Les seves lloses són de granit i està situat

d'una excursió per la zona i està situat prop de l'antic nucli alt medieval de

en un terreny planer. Tipològicament és un sepulcre de galeria que presenta

Clerzells. Es tracta d'un sepulcre de planta rectangular estreta, amb un

un compartiment rectangular amb l'entrada de lloses rebaixades i que va ser

corredor probablement de pedra seca que avui no es conserva. El seu túmul

dividit per a reutilitzacions posteriors. S'hauria atrinxerat en un túnel artificial

és circular i encara és visible. Actualment tots els suports estan tombats, en

de tendència circular, visible encara en bona part.

part, sota la coberta, que es conserva sencera.

DOLMEN DE ROCA MIRALLES Les seves lloses són de granit i està alçat en

DOLMEN DEL PUIG D'ESQUERS Sepulcre megalític de pissarra i quarcita

un terreny planer. Es tractaria d'un sepulcre megalític amb una estança de

format per una estança pentagonal estreta i un corredor actualment no

tendència pentagonal. S'hauria atrinxerat en un túmul artificial, parcialment

visible. Construït en un terreny pla, s'hauria atrinxerat en un túmul artificial

visible, de tendència circular. Aquest dolmen segurament va enfonsar-se

circular. Cronològicament hauríem de situar-lo cap al 3000 aC. Va ser

parcialment quan es va construir, i va ser reforçat per poder-lo aprofitar.

excavat per en Bosch Gimpera i en Pericot l'any 1923 i fou publicat per

Cronològicament cal situar-lo cap al 3000 aC.

aquest últim autor el 1925.

3

Ruta del Dolmens i les Ermites
Oficina de turisme

4

Oficina de turisme

Sender i pista

III

Ruta Llançà - Vilamartí - Llançà

La platja de l’Embarril

DOLMEN DEL PUIG TIFELL Descobert l'any 1996, conserva actualment
tres lloses, entre les quals no hi ha ni la coberta ni el probable corredor. El
túmul que protegeix i envolta la cambra megalítica del dolmen es conserva

Sender i pista

en força bon estat.

50 m.
1600m.

GRAU DIFICULTAT

Alt

DURADA (hores i minuts)

1h (aprox)

Mitjà

Mas d'en Gifre, Vall de Vilamartí,
construccions de pedra seca, Zona
d'Esbarjo “El Polvorí”.
Observacions: Ruta familiar
recomanable per a majors de 14
anys.

LONGITUD RECORREGUT

de 2660 Kg. Una llegenda diu que la part subterrània és tan gran que sota

Mainada acompanyada
dels pares i debutants apnea

ESPÈCIES DOMINANTS

FONDARIA

uns 3,60 m d'altura i té un gruix màxim de 0,76 m. El seu pes aproximat és

NIVELL

terra la seva punta pot arribar a tocar el mar. També es deia que la pedra
transpirava o que moltes vegades estava humida a causa del seu contacte
amb el mar. Al cim hi ha un petit encaix artificial perfectament circular que
és el testimoni d'una creu de ferro desapareguda.

Demana el fulletó específic de cada ruta o
descarrega-te-la a www.visitllanca.cat

ESGLÉSIES, MONESTIRS I ALTRES MONUMENTS RELIGIOSOS
SANT GENÍS DEL TERRER El document més antic que en fa referència és

es trobava en estat ruïnós fins que fa pocs anys va ser consolidada i restaura-

CAPELLA DEL PORT DE LLANÇÀ La llegenda ens explica que és fruit d'una

L'edifici més destacable del monestir és la seva església romànica. Es tracta

del 974, en què ens parla de les donacions que fa el compte Gaufred al

da. Al mateix temps s'ha hagut de lamentar la destrucció d'un extens conjunt

promesa feta pels mariners en trobar-se en una tempesta al golf de Lleó. El

d'un temple de creu llatina, en el qual el més notable és l'alçada de la nau

monestir de Sant Pere de Rodes. Era una església d'una nau, amb absis de

d'edificació civil medieval i el jaciment arqueològic de la mateixa època

temple és d'una nau amb absis rectangular, de final del s.XVII. A les dovelles

central (16 metres), sostinguda per un sistema de pilars i dobles columnes,

planta de ferradura. L'absis ( a la part baixa del qual hi trobem opus

situats al costat de l'església, feta per les màquines excavadores dels Serveis

que formen l'arc de mig punt de la portalada hi ha una inscripció del qui va

que la converteix en un edifici únic en l'art romànic. Sota l'absis principal hi
ha una cripta soterrada que voreja l'altar.

COLL DE LES PORTES Bon mirador de la vall de Llançà.

TORRE DE LA PLAÇA Torre romànica del s.XIII-XIV, de planta quadrada i 20

ARBRE DE LA LLIBERTAT “...L'arbre que vegeta a mitja Plaça el brancatge

metres d'alçada. És el reducte de l'antiga església de Sant Vicenç destruïda al

s'ha empetitit / fou plantat l'any 1870 i en el 1872, perquè morís, li feren la

s.XVII per construir l'actual.

corretgeta / amb tot, encara avui les fulles aleteja com un arbre de jardí florit

PUIG D'ESQUERS Pic més alt del municipi de Llançà. Un gran mirador.
SANT SILVESTRE Del més primitiu romànic, es troba documentada ja al
RIBERA D'EN PRIM Ribera que conserva gairebé tot l'any un mínim cabal

en queden els murs.

NUCLIS HABITATS I
ARQUITECTURA POPULAR

d'aigua.

s.XI, com a la “cella silvestri” que pertanyia a Sant Esteve de Banyoles. És
una església d'una nau amb volta de canó i amb l'absis exteriorment semicir-

SANT QUIRZE DE COLERA És una de les peces més notables del patrimoni

ESGLÉSIA NOVA DE LLANÇÀ (SANT VICENÇ) Dels s.XVII-XVIII, construï-

Al costat sud de l'església hi podem trobar dos claustres: un del segle XI, que

ERMITA DE SANT SILVESTRE Del romànic més primitiu, es troba ja

de l'època medieval empordanesa i catalana. Es pot afirmar que ja existia al

da, en part, sobre el castell-palau de l'abat, del qual se'n va haver d'enderro-

no es va descobrir fins les excavacions arqueològiques del 1989, considerat

documentada al s.XI, com a la cella Silvestri que pertanyia a Sant Esteve de

s.IX. Se'n tenen notícies molt precises de l'any 972. Al segle X reuní

car una part. D'estil barroc i de grans proporcions.

un dels claustres més primitius del món i en el qual es poden observar

Banyoles. És una església d'una nau amb volta de canó i amb l'absis exterior

importants dominis amb un extens territori al seu voltant. El seu estat estava

algunes restes de pintura mural i l'altre del segle XII que es va construir al

CAP RAS Cap que queda dividit per les delimitacions de terme de Colera

semicircular on hi ha dues finestres d'arcs de mig punt. En diferents punts, la

ja força degradat quan al 1592 va agregar-se al monestir de Sant Pere de

PALAU DE L'ABAT Antiga residència de l'abat de Sant Pere de Roda quan

damunt de l'anterior, per un projecte d'ampliació del monestir. Aquest

(part nord) i Llançà (part sud). Amb una gran riquesa paisatgística i de

LA VALL DE SANTA CREU Nucli urbà d'origen medieval. Actualment

construcció presenta opus spicatum. Per les característiques constructives,

Besalú. La basílica, de tres naus, presenta bàsicament testimonis de dues

aquest cavalcant en cavall o mula baixava del monestir pel coll del Perer.

claustre, que avui dia es troba pràcticament reconstruït, és un exemple de

vegetació, hi trobarem dunes, vegetació típicament litoral i fins i tot antigues

pertany al Port de la Selva.

pot datar-se del s. X.

èpoques. L'obra de la primera meitat del s.X, construïda amb opus spicatum

Segons el document del 1080 del “judici de Déu”, l'abat ja s'hi allotjava.

l'espoliació que va sofrir el monestir durant els segles XIX i començaments

construccions duaneres.

MIRADOR DEL COLL PERER Bones vistes de Llançà i del Port de la Selva.

construcció presenta “opus spicatum”. Per les característiques constructives,
pot datar-se del s.X.

del XX.

SANT MARTÍ DE VALLMALA Església preromànica consagrada el 1019,

estructures). A la part de migdia s'hi estenen les dependències al voltant del

MONESTIR DE SANT PERE DE RODA El monestir de Sant Pere de Roda,

l'absis de la qual és l'edificació més vella del terme de Llançà que encara resta

claustre. Els altres sectors del monestir presenten estructures de cronologia

situat al mig vessant de la muntanya de Verdera, és un exemple d'art romànic

Horaris: Octubre-maig: 10h. a 17h. - Juny-setembre: 10h. a 19,30h. Tots

dempeus. És un petit temple d'una sola nau amb absis de planta trapezoïdal

diversa, murs del s.X, sales tardoromàniques i afegits posteriors. Les fortifica-

del més antic de Catalunya. Les primeres notícies documentals del monestir

els dilluns tancat (excepte dilluns, festius o vigílies).

i volta de canó.

cions són d'època gòtica.

benedictí daten del segle IX. A partir del segle X, gràcies al suport dels

Informació i reserves: 972 38 75 59

ment pels alumnes de la UAC de l'Institut de Llançà.

les pluges.

FONT DE CREUS Una de les fonts més emblemàtiques de Llançà. En
funcionament.

ESPAIS NATURALS

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

@Llancaturisme

HA PROTEGIDES TERRESTRES 4108

INTERÈS ESPECIAL És el primer parc marítimoterrestre de Catalunya

INTERÈS ESPECIAL És l'únic de Catalunya que traspassa el límit fronterer

NATURAL Important diversitat natural i gran riquesa als ecosistemes marins.

NATURAL Dues zones ben diferenciades: l'oest, amb vegetació de caràcter

Barcelona,2003.

Endemismes de fauna i vegetació i formacions geològiques úniques.

centreeuropeu (fagedes i rouredes), i l'est, més mediterrani (suredes i brolles)

· PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE L'ALBERA, núm. 8, col•lecció

de gran importància per la presència de la tortuga mediterrània. Un

1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona,1999.

endemisme destacable de la zona és la vaca de l'Albera.

· PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS, núm. 19, col·lecció 1:25.000. Institut

monestir de Sant Pere de Rodes (romànic i d'orde benedictí) i 3.000 km de

HISTÒRIC Gran diversitat de testimonis de la nostra història: dòlmens,

· Plujà, A.: PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS. 30 ITINERARIS SUBMARINS.

feixes. A més, d'esglésies, coves eremítiques i castells.

menhirs i inscultures d'època prehistòrica, el monestir de Sant Quirze de

Edicions Joventut. 2001.

Colera (benedictí i del S.VIII), castell de Requesens (S. XI), a més d'interes-

· Plujà, A.: EL CAP DE CREUS. 60 ITINERARIS DE PORTBOU A ROSES.

· Mountfort, G.; Peterson, R.T.; Hollom, P.A.D.: GUIA DE CAMP DELS OCELLS DELS
PAÏSOS CATALANS I D'EUROPA. Ed. Omega. Barcelona,1995.
· Muntaner, J.; Ferrer, X.; Martínez - Vilalta, A.: ATLAS DELS OCELLS NIDIFICANTS
DE CATALUNYA I ANDORRA. Ketres Editora. Barcelona, 1983.
· Palacios, L. MINERALS I ROQUES DELS PAÏSOS CATALANS. Ed. Pòrtic.

· Puig, E.: VINS I CELLERS. 19 DIÀLEGS APASSIONATS AMB ELS PÀMPOLS DE

Praga

17489 El Port de la Selva
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17488 Cadaqués

· Schumann, W.: PEQUEÑA GUÍA DE LOS MINERALES Y ROCAS. Ed.Omega.
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C. Mn. Amadeu Sudrià, 3

Estocolmo

C. Major, 2

Barcelona,1995.
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Monestir de Sant Pere de Rodes

Sortida 3

Far del Cap de Creus

Copenhague

RECTORIA VELLA

LLANÇÀ

CAN LAPORTA

Sortida 3

PALAU DE L'ABAT

Figueres

ESPAI CAP DE CREUS

Olot

· Ruiz, J.; Aguilar, A.: Els Grans mamífers de Catalunya i Andorra. Lynx Edicions.

Ripoll

· Pujol, A.: EL TERRITORI DE LLANÇÀ A L'ANTIGUITAT. Brau Edicions.1998.

Varsovia

www.parcsdecatalunya.net

Berlín

L'EMPORDÀ. Ed. Art 3. Figueres, 1990.

Dublín

· Plujà, A.: LLANÇÀ AL SEGLE XVII. Brau Edicions.2003.

La Haya

Maquetació/fotogravats: Fotocomposició ROGER: Gràf.Alzamora,S.A. 2001

Bruselas

sants edificis religiosos romànics.

Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1997.

CATALUNYA

medieval: el dolmen de la creu d'en Cobertella (el més gran de Catalunya), el

AP-7

Descobriràs les essències de Llançà.

GIRONA

HISTÒRIC Impressionants elements arquitectònics de la prehistòria a l'època

Manresa

Deixa't guiar per les rutes que et presentem i gaudeix del nostre entorn.

NII

Llançà.

HA PROTEGIDES TERRESTRES 10.813 MARINES 3.073

· www.eurosenders.com/web_cat/framesgr.html

Eix Transversal

vals de la vila, et deixaran entreveure les vivències i històries mil.lenàries de

PUNT MÉS ELEVAT Puig Neulós: 1257 m.

· Clavaguera, J.: LLANÇÀ NOTES HISTÒRIQUES. Salvat Ed. Barcelona,1986

BARCELONA

pescadors t'explicaran mil històries de mar, i els carrers empedrats i medie-

PUNT MÉS ELEVAT Sant Salvador de Verdera: 670 m.

L'ÈPOCA MEDIEVAL. Brau Edicions,1995.

AEROPORT GIRONA
902 404 704 · aena.es

Els seus cims són plens d'horitzons on la mirada és perd. Al port, vells

SITUACIÓ Serra de l'Albera, serra de la Balmeta

BUS: SARFA
972 302 025 · sarfa.com

Les muntanyes arran de mar, amaguen valls verdes plenes de vida natural.

SITUACIÓ Península del Cap de Creus, serra de Rodes

· Badia-Homs, J.; Bofarull, B.; Borràs, R.; Carreras, E.; Piñero, M.D.: LLANÇÀ A

AEROPORT BARCELONA
93 298 38 38 · aena.es

mar.

ANY DE PROTECCIÓ 1986

TREN: RENFE
972 240 202 · renfe.com

mediterrània, en un paisatge únic dibuixat per la tramuntana i perfilat per la

ANY DE PROTECCIÓ 1998

Llançà turisme

cales... L'entorn de Llançà et descobrirà les essències de la història de la

PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE L'ALBERA

@Llancaturisme

Camins i senders. Dòlmens i monestirs. Penya-segats, parcs naturals i

PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

Londres

L’ENTORN DE LLANÇÀ

Viena

Sant Quirze de Colera van passar a mans de particulars.

Luxemburgo

ls i impressionants del món.

església de Sant Miquel. Des que va ser abandonada, Sant Miquel de Colera

París

tit el monestir de Sant Pere de Roda en un dels monuments més excepciona-

amb la desamortització del 1835 que el conjunt monumental i les terres de

Budapest
Zagreb

dels voltants, dispersa per les valls i muntanyes, però força important. Va ser

consolidar l'actual vila de Colera, prop del mar, on es construiria la nova

Berna

valls fins que al s.XVIII en desa-parèixer el perill de la pirateria, es va crear i

Sarajevo

espoli. Al llarg del segle XX, diverses intervencions de restauració han conver-

refugi dels pastors o treballadors de vinyes i olivars.

Lisboa

monestir de Sant Quirze de Colera deuria tenir per al servei de la població

CARRER MURALLA Recorregut de l'antic recinte emmurallat
BARRAQUES DE VINYA Barraques de pedra seca que es feien servir com a

Tirana

l'abandonaran i començà per a l'edifici una llarga època de degradació i

Colera. Va ser la parròquia de la població dispersa per aquestes muntanyes i

l'escut de la vila i la data: SETEMBRE 15 de 1684

Pere de Rodes amb Llançà.

Roma

que la seva reconstrucció s'inicia aquell mateix any. Era una església que el

ment, eren del brocal d'un pou públic que hi havia a la mateixa plaça. Hi ha
CARRERADA MEDIEVAL Carrerada que comunicava el monestir de Sant

CATALUNYA

història com a monestir acabarà l'any 1798, quan els darrers monjos

medieval formaven part de l'extens territori de l'abadia de Sant Quirze de

Eduard Trigàs. Les pedres que anellen la seva base, segons es diu popular-

Madrid

en una de les abadies medievals més importants de Catalunya. La seva

nar amb una acta de consagració del 1123 de la qual sembla despendre's

Feliu.

TEMPS

SANTA MARIA És un temple d'una sola nau, que segurament s'ha de relacio-

absis semicircular a l'extrem de llevant. els entorns de Sant Miquel. A l'època

part dels contraris a la ideologia del que representava, que va aturar Mossèn

FONT D'EN FALCÓ Font situada al darrere de l'institut. Restaurada recent-

RIBERA DE VALLETA Ribera típica del Cap de Creus. Només s'omple amb

comtes d'Empúries, comença una llarga època d'esplendor que el convertirà
SANT MIQUEL DE COLERA Església romànica del s.XII, d'una nau amb

tard, acabada la guerra del 1936-39, arribà un segon intent de tallar-lo, per

troben a la zona. Data del 1643 i el seu primer propietari va ser el mestre

KM

va ser molt reformada al s.XI (absis amb decoració llombarda, voltes i altres

cular on hi ha dues finestres d'arcs de mig punt. En diferents punts, la

/ i si no l'espodaren, renovarà sempre, ara un branquilló o branqueta...” Més
MOLÍ DE VENT Situat al puig de Pinyers, és dels pocs molins de vent que es

DISTÀNCIES EN COTXE

ser-ne possiblement el fundador i primer ermità: 1691, Joan Lluís Tresser.

TORRE, CASTELLS I ALTRES ELEMENTS DE
L'ARQUITECTURA CIVIL I POPULAR
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Forestals des del 1975.

spicatum) és l'única part de l'edifici que conserva la volta; de la resta només

ELEMENTS D'INTERÈS PAISATGÍSTIC
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Demana el fulletó específic de cada ruta o
descarrega-te-la a www.visitllanca.cat

BARCELONA
GIRONA
FIGUERES
PERPIGNAN
VIC
AEROPORT PRAT
AEROPORT GIRONA

LLOCS D’INTERÈS

Coll de les Portes, Sant Silvestre de
Valleta, Sant Martí de Vallmala, Puig
d'Esquers, Dolmen del Puig d'Esquers,
Sant Miquel de Colera. Dolmen del
Puig de les Aigües, Dolmen del Puig
del Llop i Ermita de Sant Genís del
Terrer.

Àrea de Promoció Econòmica,
Turisme i Comerç

DESNIVELL (metres)

4-5h.

a “Pedra Frita” i “Pedra Dreta”. És un dels menhirs més grans del país. Fa

Camprodon, 16-18
17490 LLANÇÀ (Costa Brava) GIRONA
T. (34) 972 380 855 · F. (34) 972 121 931

TIPUS DE CAMÍ

0,25 / 10 m.

Gambetes, tomata de mar, fideus de
mar, cargolins, pegellides i crancs.

descarrega’t l’app
LLANÇÀ TURISME

LLOC D’ARRIBADA

LA PEDRA DRETA DEL MAS ROQUER Megàlit documentat l'any 1615 com

137m alçada i baixada

www.visitllanca.cat

PUNT D'INICI
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Mapa del territorri
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De Llançà a
Sant Genís del Terrer
7,5 km

2

De Valleta a Sant
Silvestre i Sant Genís
7,5 km
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Puig d’Esquers (1)
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Pefil de la ruta
227 m.

176 m.

586 m.

4

Puig d’Esquers (2)
14 km

5

Carrerada de
Sant Pere de Rodes
14 km

6

Cap de Ras
6,5 km

7

Font d’en Falcó

8

Llançà Medieval

9

Llançà i el Parc Natural
del Cap de Creus
14 km

247 m.

346 m.

9 m.

481 m.

Mitja Marató de
l’Albera de Llançà
21 km

10

597 m.

BTT

Pefil de la ruta

1

Valleta - Sant
Silvestre- Valleta
6 km

2

Ruta de les Àligues
A. 18 km / B. 10km

3

Ruta dels Dolmens
i les Ermites
24 km

4

Ruta Llançà Vilamartí - Llançà
4,5 km

112 m.

142 m.

496 m.

102 m.

SUBAQUÀTIQUES

I

ALTRES

La punta de
Cap de Ras

II

Marxa Resistència Cap de Creus
87 km
GR

L’alguer de la
platja de Canyelles

III

La platja
de l’Embarril

LLEGENDA
Informació

Passeig en barca

Monument megalític

Cementiri

Boies d’amarratge

Cofradies

Snorkel

D’interès per a fer
immersió

D’interès paisagístic

Centres d’immersió

Monument religiós

Celler / Cooperativa

Winsurf

Esglèsia/Monestir

Itineraris a peu

Caiacs

Torre / Castell

Itineraris BTT

Vela

