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Cambrils és considerada la Capital 
Gastronòmica de la Costa Daurada, 
gràcies a l’excel·lència dels seus 
restaurants, tant de cuina tradicional com 
d’avantguarda.

És una reconeguda destinació 
vacacional de qualitat idònia per a les 
famílies.

Com a Destinació de Turisme 
Esportiu, Cambrils és perfecta per a la 
pràctica del ciclisme, la vela i el futbol, a 
més de situar-se privilegiadament al bell 
mig de cinc camps de golf. 

Veure l’arribada de les barques, com 
feinegen els pescadors i passejar pel 
barri antic són escenes que rememoren 
el passat més tradicional i authentic de 
Cambrils.

Cambrils compta amb un jardí botànic 
“amb memòria” recentment remodelat, 
el Parc Samà, un espai natural i 
històric, declarat Bé d’Interès Cultural, 
d’exuberant vegetació, arquitectura 
singular i exotisme que el converteixen en 
un lloc meravellós on perdre’s.  
Us enamorarà.
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Us presentem aquesta 
guia perquè us sigui 
d’utilitat per conèixer 
i gaudir del millor de 
Cambrils, la seva gent, 
els seus barris, la 
seva gastronomia i les 
seves platges.
Aquí trobareu tot 
tipus d’activitats per 
fer en família, sols 
o acompanyats, 
unes experiències 
authentiques i 
inoblidables que segur 
que acompliran les 
vostres expectatives.

índex has  de saber:cambrils   
     100% authentica!
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on som?
 al centre de la Costa Daurada

Cambrils és la segona 
població més important de 
la comarca del Baix Camp, 
i es troba al centre de la 
Costa Daurada, a 100 Km 
al sud de Barcelona. El 
municipi té 34.000 habitants 
i la seva superfície és de  
34 Km2. Està envoltada per 
les serralades de Llaberia i 
Prades i pel mar Mediterrani.

benvinguts     a Cambrils   ciutat marinera  i mediterrània!
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connexions
per terra  
Per carretera Cambrils 
enllaça amb l’autopista 
AP-7 (sortida núm. 37) i 
amb la variant A7, també 
per la carretera N-340 
(Barcelona-València). 

AUTOBÚS 
Vàries companyies 
connecten Cambrils amb 
Espanya i Andorra*. 
*Consultar pàgina 44 

La línia de la costa circula 
tot el dia i para davant de 
quasi tots els hotels del 
litoral passant per Salou i 
La Pineda fins a Tarragona.

La línia interior us porta a 
Tarragona i a Reus, Miami i 
l’Hospitalet de l’Infant.

El bus local recorre 
Cambrils de llevant a 
ponent i de nord a sud.

TREN 
Cambrils disposa d’estació 
de ferrocarril  
i està connectada  
amb la línia  
Barcelona <->València.  
A 32 Km tenim l’estació 
del tren d’Alta Velocitat del 
Camp de Tarragona (AVE).

per mar 
A Cambrils també s’hi pot 
arribar per mar, el Club 
Nàutic té una capacitat 
per amarrar-hi 426 
embarcacions, de 8 a 25 
metres d’eslora i amb un 
calat màxim de 3 metres.

i aire 
A més a més Cambrils 
compta amb l’aeroport 
de Reus a 12 Km i el de 
Barcelona a 100 Km.

NORD: “TRAMUNTANA”  
(prové de Reus)  

NORDOEST: “MESTRAL”  
(prové de Mont-roig) 

OEST: PONENT

SUDOEST: LLEBEIG  
(prové de l’Hospitalet de 
l’Infant)

EST: “LLEVANT”  
(prové de Salou)

vents
Cambrils es troba dins 
de l’àrea d’influència del 
mestral. 

És un vent eixut i tebi que 
baixa pel canal del riu 
Ebre. 

El clima Mediterrani és 
temperat i suau durant tot 
l’any, amb unes pluges 
no gaire abundants que 
es concentren a la tardor 
i a la primavera. Els estius 
solen ser especialment 
càlids i secs. Els hiverns no 
són especialment freds ni 
humits. 

TMm 
Temperatura mitjana 
mensual

TXm  
Temperatura màxima 
mitjana mensual

TNm 
Temperatura mínima  
mitjana mensual

PPT 
Precipitació acumulada 
mensual

Font: www.meteo.cat.

temperatura anual 2017
DATA TMm TXm TNm PPT

gener 8,7 13,4 3,8 22,2
febrer 11,7 16,5 6,9 12
març 12,8 18,8 7,1 42,3
abril 14,4 20,2 8,4 10,4
maig 18,7 24,5 12,6 10,4
juny 23,8 29 18,2 15,2
juliol 24,9 29,6 20,3 25,5
agost 25 29,7 20,6 11,9
setembre 21,2 26,3 16 38,2
octubre 19,1 24 14,5 62,1
novembre 12,5 17,8 7,2 18,3
desembre 10,1 14,9 4,3 4,6

clima      mediterrani

Cambrils està molt ben comunicada

tu tries com venir
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un port pesquer      i un esportiu
PORT ESPORTIU

El Club Nàutic és un 
dels principals ports 
esportius de la costa 
catalana; amb la recent 
ampliació de les seves 
instal·lacions pot oferir 
tots els serveis necessaris, 
amb amarradors de 8 a 
25 metres d’eslora. També 
disposa d’un varador de 
6000m2 i pòrtic elevador 
travel lift de fins a 150 
tones, taller mecànic, 
un subministrador de 
combustible i especialistes 
en tot tipus de reparacions.

Enguany, com les platges, 
també ha aconseguit 
la Bandera Blava que 
valora i premia la gestió 
ambiental, la seguretat,  
les instal·lacions i la 
prestació òptima dels 
serveis. 

PORT PESQUER 

Cambrils gaudeix d’un port 
de pesca on cada tarda a 
partir de les 16.30h (excepte 
maig i juny que hi ha veda 
biològica), es pot gaudir 
d’una de les postals més 
espectaculars: l’arribada de 
les barques de pesca a port 
seguides per centenars de 
gavines. 

Actualment del port de 
Cambrils surten a la mar 13 
barques d’arrossegament, 
que pesquen principalment: 
orades, lluç, galeres, 
calamar i pop; 4 barques 
d’encerclament,  també 
anomenades de “llum”, que 
capturen sardines i seitó, 
bàsicament; i 7 bots de 
tresmall, destinats a la pesca 
de, sobretot, llenguados, 
molls, sípies i lluços. 

GPS DMS:

41º 3’ N  /  1º 3’ E

PESCA TURISME*  
Activitat per apropar la 
pesca als visitants de 
Cambrils i fer conèixer un 
ofici ric en experiències 
i sabers immaterials 
transmesos de generació 
en generació.

  a bon portcambrils

*Sol·licita més informació a 
l’Oficina de Turisme  
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PRODUCTES DE 
TEMPORADA

 
Maig a setembre:

Fruita d’estiu

Préssec vermell,  
nectarina, prunes, 
síndria i meló

Horta d’estiu:

Patates, bajoca fina,  
pebre verd, tomàquet.

Novembre a març:  
Fruita d’hivern

Clementines i taronges

Verdura d’hivern

Escarola, col-i-flor, calçot, 
carxofa, enciam, romanesco, 
fonoll, carabassa.

Cambrils s’estén per 
quilòmetres de camps 
de conreus que li 
atorguen diferents 
colors i contrastos, un 
territori genuïnament 
mediterrani on destaca 
l’olivera arbequina, 
els avellaners, els 
garrofers així com 
fruites i hortalisses que 
proveeixen el municipi 
de productes de la terra 
de primera qualitat.  

Destaquem el nostre 
oli d’oliva verge extra 
elaborat a Cambrils que 
prové exclusivament de 
les olives arbequines 
produïdes al nostre terme, 
un oli excel·lent guardonat 
nombroses vegades en 
certàmens nacionals i 
internacionals.

PREMIS OLI D’OLIVA 
VERGE EXTRA MESTRAL

*2006, 2008, 2013, 2014 
Premi Millor Oli Verge Extra 
d’Espanya dins la categoria 
de Fruitats Madurs. Accèsit 
anys 1999, 2000, 2016

*2011-2013  
Terra Olivo, 1º

*2012-13  
Los Angeles  
County Fair California

*2015 
2on Premi Olive Japan 
International competition.

*Des de 2017  
compta amb la prestigiosa 
certificació de qualitat 
QVextra Internacional i 
certificació de Producte  
de Proximitat

terracambrils és

Per comprar fruita i verdura 
fresca, oli d’oliva verge extra  
en totes les seves 
presentacions, vinagres, 
vins i caves, productes 
artesans de la comarca, 
embotits, fruits secs… cal 
fer-ho a:

AGROBOTIGA 

Carretera de Montbrió, Km 2 

Dilluns a dissabte 
de 08.30h a 20.30h                                                                               
Diumenge de 9.30h a 
14.00h  
(temporada d’estiu)

Tel: +34 977 369 511 

www.coopcambrils.com
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platjacambrils és

LLEURE INFANTIL  
A LES PLATGES
Les platges de  
Cambrils resulten 
idònies per als més 
petits, amb oasis 
de palmeres amb 
ombra, jocs per 
a l’aprenentatge, 
plataformes flotants, 
llits elàstics, i,a un 
Miniclub. 

Horari MINICLUB 
de l’1 de juliol al 31 d’agost: 

Platja del Cavet 
De 10.30h a 13.30h i de  
17h a 19h 
Nens de 4 a 10 anys. 
Servei gratuït 

www.cambrils-turisme.com

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Platja de 
La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria Platja de 

La Riera

Platja del
Regueral i
Prat d’en Forès

Platja del
Cavet

Platja de
Vilafortuny

Platja del Cap 
de Sant Pere

Platja de
L’Esquirol

Platja de
L’Ardiaca

Platja de 
La Llosa

Platja Horta
de Santa Maria

Al 2017 quatre platges han  
rebut  “Bandera Blava”: 
distinció otorgada per la 
Unió Europea per la qualitat 
de les aigües i els serveis 
que s’hi ofereixen.

no oblidis    les ulleres de sol  i  la crema protectora!
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capital         gastronòmicade la costa daurada
Cambrils ha elaborat un 
Calendari Gastronòmic 
anual que proposa, per 
a cada temporada de 
l’any, diferents jornades 
gastronòmiques per degustar 
els productes i receptes de 
temporada.

* Consulta dates a l’agenda anual  
de la pàgina 42.

Cambrils compta 
amb una ESCOLA 
D’HOTELERIA I 
TURISME única en 
tota la província de 
Tarragona, bressol de 
futurs professionals. 

MENÚ DIARI elaborat 
i servit pels propis 
estudiants amb la 
supervisió dels mestres. 
Reserva de taula només 
en horari escolar  
(de dilluns a dijous). 

Tel: 977 792 837. 

> Jornades de la Galera

> Encarxofa’t a Cambrils

> Jornades Fideus rossos

> Vermuting

> Mar de Tapes (primavera)

> Jornades del Calamar

> Mostra de Vi i de 
Gastronomia “Cambrils 
entrada al País del Vi”

> Jornades Gastronò-
miques amb Oli Nou 
d’Oliva Verge Extra

> Mar de Tapes (tardor)

> Jornades del Romesco

ACTIVITAT 
GASTRONÒMICA  
ANUAL

cambrils és

tasta  un arròs  
o un “suquet” 

de peix
ummm...

Tradició i modernitat 
s’uneixen en aquest racó 
del mediterrani, on mar i 
terra donen els seus fruits, 
que són la matèria primera 
fonamental per nodrir la 
cuina cambrilenca.  
Un luxe per al paladar, amb 
més de 150 restaurants, 
molts dels quals han rebut 
diferents distincions i 
guardons. Dos restaurants 
han obtingut l’Estrella 
Michelin, i d’altres  
són citats i premiats  
en guies i revistes 
gastronòmiques  
i turístiques.
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Cambrils, com a Destinació 
de Turisme Familiar de 
qualitat, està especialitzada 
en facilitar serveis a les 
famílies, amb especial cura 
dels més petits. Per això 
tenim els allotjaments, 
hotels, càmpings i 
apartaments adaptats, la 
restauració preparada per a 
nenes i nens, les empreses 
d’oci, les platges i els parcs, 
tot pensat per cobrir les 
necessitats d’una família.

 Aquest símbol dins la guia indica 
els espais i les empreses que 
estan adherides a la marca de 
Turisme Familiar.

famíliacambrils és
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I lligat al mar, Cambrils, 
compta amb l’Estació 
Nàutica Costa Daurada, 
amb els seus associats 
i el Club Nàutic de 
Cambrils, que també 
proposen activitats al mar 
durant tot l’any.

A Cambrils hi trobareu 
un variat i extens 
calendari esportiu 
amb competicions 
destacables com la 
Mitja Marató, la Setmana 
Catalana de Vela, el 
Campionat d’Espanya de 
Làser 4.7, el Mundialito, 
la Triatló de Cambrils, el 
Campionat de Catalunya 
de Volei Platja, i la Gran 
Fondo Cambrils Park.
Consulta l’Agenda Esportiva a:  

www.cambrils-turisme.com

       esportcambrils és

La marca golf també va 
lligada a Cambrils.  
Tenim un camp de 
Pitch&Putt i estem 
envoltats de 3 camps de 
golf en un radi de 15 Km: 
camps no massificats, 
sense temps d’espera. 

      practica el teu esport          i sent la           brisa del mar ...      

Cambrils està certificada 
com a Destinació 
de Turisme Esportiu, 
especialitzada en atletisme, 
futbol, vela i ciclisme el que 
vol dir que és un municipi 
excel·lent per a la pràctica 
d’aquests i d’altres esports.

 Aquest símbol dins la 
guia indica els espais i 
les empreses que estan 
adherides a la marca de 
Turisme Esportiu.

Del ciclisme destaquem 
el “Catàleg de Producte 
de Cicloturisme” amb  
preus i paquets adreçats 
a ciclistes professionals; 
els més de 20 Km de carril 
bici per circular per tot 
Cambrils; el Plànol amb 
rutes ecoturístiques per 
fer en bici de muntanya i 
per carretera, sortint de 
Cambrils i recórrer tota la 
Costa Daurada, i el Mapa 
amb itineraris, pels camins 
del Cambrils més rural, per 
fer a peu o en BTT.*

*demana el teu mapa a 
l’Oficina de Turisme
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a cambrils  hi trobaràs  de tot  i per a tots!

A Cambrils un comerç de 
qualitat t’obre les portes 
per garantir les teves 
compres i cobrir totes les 
teves necessitats durant 
l’any. El barri antic i el barri 
del port ofereixen un comerç 
variat i diferenciat, allunyat 
dels models convencionals 
de les grans superfícies. Un 
comerç de  proximitat, des 
del més petit i tradicional 
fins al més modern, que 
cada temporada t’ofereix les 
primeres marques en moda, 
joiera, regals, decoració…

A l’Oficina de Turisme  
i a molts comerços de  
Cambrils s’hi gestiona el 
Servei de Tax Free.

cambrils éscomerçcomerç
MERCAT 
MUNICIPAL DE 
CAMBRILS 
carrer Pere III, n. 2

HORARIS (HIVERN) 
De dilluns a dijous:  
de 8h a 14h

Divendres:  
de  8h a 14h 
de 17h a 20.30h

Dissabte:  
de 8h a 14.30h

HORARIS (DE L’1 DE 
JULIOL AL 31 D’AGOST) 
De dilluns a divendres:  
de 8h a 13.30h  
de 18h a 20.30h 
Dissabte de 8h a 14h 

MERCAT 
SETMANAL A 
CAMBRILS

Cada dimecres de 9 a 14h 
Passeig Albert 

MERCATS 
SETMANALS ALS  
MUNICIPIS VEÏNS

Dilluns 
Reus, Salou, Tortosa  
l’Ametlla de Mar

Dimarts 
Tarragona, Altafulla, Calafell, 
Torredembarra

Dimecres 
CAMBRILS, Valls

Dijous 
Tarragona, Roda de Berà, 
l’Ametlla de Mar, Vila-seca 

Divendres 
El Vendrell, la Pineda,  
Mont-roig, Montblanc

Dissabte 
Reus, Tortosa,  
St. Carles de la Ràpita, 
Miami 17h

Diumenge 
Bonavista,  
Hospitalet de l’Infant

MERCAT 
D’ANTIGUITATS 
Reus   
Dissabtes de 9 a 14h  
Tarragona  
Diumenges de 9h a 14h 

MERCAT D’ART 
Cambrils Art Total 
Tots els dissabtes d’estiu, 
fins al 23 de setembre,  
de les 19 h fins a  
la 1 de la matinada. 
Passeig Miramar
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HIVERN 
> Any nou   
> Dia de Reis  
> Carnaval i Quaresma

PRIMAVERA  
> Setmana Santa  
> Sant Jordi  
> Fira de Cambrils  
> Festa Major de Sant Pere

ESTIU  
> M. de Déu del Carme  
> M. de Déu d’Agost  
> Festa Major de la  
   M. de Déu del Camí 
> Diada Nacional de  
   Catalunya

TARDOR  
> Tots Sants  
> Fira del Vi i la              
   Gastronomia  
> Festa Major de la  
   Immaculada 
> Nadal 
> Cap d’Any 

* Consultar tota l’agenda  
a la pàgina 42

www.cambrils.cat/festes

calendari                 festiu cultura i festes

viu-ho!

Cambrils és una municipi 
turístic amb una riquesa 
cultural i festiva i amb un 
patrimoni històric que ens 
identifica.

Tots ells seran un 
complement ideal per a les 
vostres vacances.

Gaudir de Cambrils és 
gaudir de la música, 
gegants, danses, foc, teatre 
i art. 
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Castellers
Els Castells són torres 
humanes Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. 
Els ‘Xiquets de Cambrils’ porten 
la camisa de color bordeus. 
Els podem veure a les diades 
castelleres on participen i als 
seus assajos.  

Assaig dels Xiquets de Cambrils, 
els dimecres a les 20.30h i els 
divendres a les 22h, al Centre 
Cultural de Cambrils. 

 

Sardanes
La dansa nacional de Catalunya. 
Es balla fent una rotllana 
tots agafats de les  mans, 
com a símbol d’unió, amb 
l’acompanyament musical 
d’una cobla.

L’Associació Amics de la 
Sardana de Cambrils organitza i 
assisteix a Aplecs de sardanes i 
fa classes de sardanes gratuïtes 
obertes a tothom.

Els podreu veure ballar a l’estiu, 
els dissabtes, a les 22h, al 
passeig de les Palmeres i la 
resta de l’any, els diumenges, a 
les 12h, al Parc del Pescador.

www.sardanescambrils.jimdo.com

Sardanes al Parc del Pescador 
 

elementsfestius
gaudeix de la         tradició

Gegants
La tradició gegantera sorgeix 
a les processons dels Corpus. 
Actualment s’han convertit 
en els elements festius 
característics de cada 
població i són una icona del 
seu passat històric.  
A Cambrils disposem de 
dues parelles de Gegants, els 
anomenats “vells” són el Pere i 
la Camí anomenats així en honor 
als patrons locals; d’altra banda, 
l’Ermengol i la Magdalena, que 
representen els cambrilencs 
que heroicament defensaren la 
ciutat del setge que patí al 1640, 
en el marc de la Guerra dels 
Segadors.

Es complementen amb el 
Marquès de los Vélez, el 
gegantó Cabó Quiñones i  
els nans.

Ball de bastons
Format per vuit bastoners, 
amb dos bastons de fusta 
amb arrels a principis 
de s.XX. Quatre d’ells són 
‘picadors’, vestits de color blau, 
i els altres quatre ‘paradors’, 
vestits de color vemell.

Els podem veure dins el programa 
de la Festa Major de Sant Pere, 
la Mare de Déu del Camí i la 
Immaculada

 
 

Als anys 80 sorgeix a Cambrils 
la primera colla de diables, 
que actualment s’anomenen 
els “Cagarrieres”, malnom 
amb el qual els habitants de 
poblacions veïnes anomenaven 
els cambrilencs.  
Acostumen a anar 
acompanyats de Bèsties 
de Foc, com la Farnaca i la 
Galera. 

El primer cap de setmana de 
setembre se celebra la Nit del  
Foc, una ocasió fantàstica per 
gaudir-los! 

 
 

Ball de diables
El ball consisteix a caminar o 
saltar al ritme dels timbals sota 
el foc de les “carretilles”, artificis 
pirotècnics consistents en uns 
coets sense canyes que es 
col·loquen en una clau llarga a 
l’extrem d’una maça i que, un 
cop encesos, produeixen en 
girar l’efecte de paraigua de foc.

cartellera de cinema infantil

diumenges al teatre per a nens i nenes

biblioteca pública municipal

Cada setmana i durant tot l’any es 
programen pel·lícules infantils al cinema 
RAMBLA DE L’ART.

Rambla Jaume I, 35 Tel: 977 368 838

www.cinecambrils.cat

Des de l’octubre i fins al maig un diumenge 
al mes es programa un cicle de teatre familiar  
en català amb actuacions de teatre, mims,  
titelles, circ, màgia, etc.

Teatre del Casal Parroquial.  
Plaça de l’Església de Sant Pere Tel: 977 368 484

www.cambrils.cat/cultura

Contacontes, presentacions, tallers,  
jocs i molt més per a tots.

C/ Alfons El Cast, 2 Tel: 977 363 495

HORARI d’hivern:  
de dilluns a divendres de 10 a 13 h  
i de 16 a 20 h, dissabtes de 10 a 13 h 
HORARI d’estiu:  
Fins  a l’11 de setembre  
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h

www.cambrils.cat/biblioteca
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museu Agrícola 
de Cambrils  

Carrer Sindicat 2

Visitar aquest espai proporciona 
molts detalls de la història i el 
camp a Cambrils i,  juntament 
amb la bodega modernista, 
ofereix una didàctica introducció 
al procés d’obtenció dels seus 
productes més emblemàtics: el 
vi i l’oli.

HORARIS 

Obert per a visites de grups prèvia 
reserva.

Preus: Adults = 2€ 
Sènior i nens (fins a 12 anys) = 1€

museu Molí  
de les tres Eres
Carrer Via Augusta 1

La visita permet conèixer restes 
arqueològiques de les quals en 
destaca un conjunt de bronzes 
romans del segle II dC i el molí.

HORARIS 

L’1 de setembre al 30 de juny: 
Dissabtes d’11h a 14h i 17h a 20h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h 
Dilluns tancat. També els dies 1 i 
6 de gener, 1 de maig, i 25 i 26 de 
desembre.

L’1 de juliol al 31 d’agost: 
De dimarts a dissabte d’11h a 14h  
i de 18h a 21h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h. 
Dilluns tancat

Preus: Adults = 2€ 
Sènior i nens (fins a 12 anys) = 1€ 

EL MOLÍ   
Aquest és hidràulic i 
sorprenentment es posa  
en funcionament.

HORARIS  
* Consultar horaris a  
www.cambrils.cat/museu

l’1 de setembre al 30 de juny: 
Dissabtes d’11h a 14h i 17h a 20h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h 
Dilluns tancat. També els dies 1 i 
6 de gener, 1 de maig, i 25 i 26 de 
desembre.

L’1 de juliol al 31 d’agost: 
De dimarts a dissabte d’11h a 14h  
i de 18h a 21h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h. 
Dilluns tancat

Preus: Adults = 2€ 
Sènior i nens (fins a 12 anys) = 1€

torre de  l’ Ermita
Carrer Verge del Camí, 30

Torre de guaita, que tenia la 
funció de vigilància de la costa i 
l’antic camí reial.  
Es conserva la seva distribució 
interna amb escales de cargol. 
És declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

HORARIS 

Obert per a visites de grups  
prèvia reserva.

Dissabtes  d’11 a 14h i de 17 
a 20h. 
Diumenges i festius d’11 a 14h. 
Tancat els dilluns i els dies 1 i 6 
de gener, 1 de maig, 25 i 26 de 
desembre

Preus: Adults = 2€ 
Sènior i nens (fins 12 anys) = 1€

torre del Port
Passeig Miramar, 31 

Torre de guaita del s.XVII 
construïda per evitar els atacs 
dels pirates. En l’actualitat és 
un monument emblemàtic que 
custodia exposicions temporals. 
Des de dalt s’hi contemplen 
unes magnífiques vistes de la 
façana marítima i diuen que en 
dies de bona visibilitat s’albira 
Mallorca i el Delta de l’Ebre.

HORARIS  
* Consultar horaris a  
www.cambrils.cat/museu

Només obert en període expositiu

L’1 de setembre al 30 de juny: 
Dissabtes d’11h a 14h i 17h a 20h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h 
Dilluns tancat. També els dies 1 i 
6 de gener, 1 de maig, i 25 i 26 de 
desembre.

L’1 de juliol al 31 d’agost: 
De dimarts a dissabte d’11h a 14h  
i de 18h a 21h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h. 
Dilluns tancat

Preus: Adults = 2€ 

Sènior i nens (fins a 12 anys) = 1€ 

vil·la romana  
de la Llosa  

Carrer Josep Iglesias

Jaciment arqueològic que 
presenta les restes conservades 
d’una vil·la de l’entorn immediat 
de Tarraco habitada entre els 
segles I aC i VI dC. L’edifici és 
catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Local. No us perdeu la 
recreació en 3D del jaciment.

HORARIS  

L’1 de setembre al 30 de juny: 
Dissabtes d’11h a 14h i 17h a 20h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h 
Dilluns tancat. També els dies 1 i 
6 de gener, 1 de maig, i 25 i 26 de 
desembre.

L’1 de juliol al 31 d’agost: 
De dimarts a dissabte  
d’11h a 14h i de 18h a 21h. 
Diumenges i festius d’11h a 14h. 
Dilluns tancat

Preus: Adults = 2€ 
Sènior i nens (fins a 12 anys) =1€

cicles de Concerts
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA

Aquest és el festival d’estiu amb més llarga tradició de la 
Costa Daurada, amb músics de gran renom internacional 
i concerts per a tots els gustos, també compta  amb un 
agradable espai gastronòmic i zona chill out. 

Parc del Pinaret, Av. Mil·lenari i C. Josep Serra i Dalmau

www. festivalcambrils.com 

MOSTRA INTERNACIONAL   
DE JAZZ&BLUES

A l’hivern s’organitzen concerts de petit format en diferents 
espais cambrilencs, amb l’objectiu de crear públic i escena 
del jazz i músiques properes i improvisades.

http://jazzcambrils.wordpress.com

CONCERTS A LA CRIPTA DE L’ERMITA 

Bona música en un espai únic del municipi, convertit 
en un petit auditori musical gestionat per la Coral Verge 
del Camí. Els concerts s’organitzen coincidint amb les 
estacions de primavera i tardor.

C/ Verge del Camí, 34. Departament de Cultura 977 368 484

www.cambrils.cat/cultura

PARC SAMÀ

Excel-lent programació musical en un entorn idílic.

www.parcsama.com

espais idonis  
per a  

l’aprenentatgeMuseuson reposa la història

 Adherit a la marca de  
      Turisme Familiar.
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essència 
marinera

respiraràs  història!

           imprescindibles
el Port
Carrers dinàmics plens 
de comerços atractius, 
magnífics restaurants i un punt 
d’observació de l’arribada 
dels pescadors a port* amb 
els seus vaixells de pesca. 
També podreu comprar a les 
peixateries i jugar amb els més 
petits a descobrir la riquesa 
del Mediterrani endevinant 
quines espècies es capturen en 
aquestes costes.

*Excepte els mesos de maig  
i juny que estan de veda

el Barri Antic                               
Data del s.XII i és l’origen 
de la població de Cambrils, 
tradicionalment agrícola. És un 
recorregut molt agradable on 
hi trobareu acollidores places 
amb comerços autèntics per 
abastir-vos de qualsevol cosa. 
Carrers estrets, balcons plens 
de flors i edificis singulars que 
us sorprendran.

pujar al  
tren turístic                                   
Passatgers al tren!

LÍNIA 1: Un recorregut divertit 
per a tota la família des de la 
zona del port fins el barri de la 
vila, on coneixereu els racons 
històrics del nucli antic. 

LÍNIA 2: Tots els dimecres us 
portarem fins al mercadet. Hi 
trobareu de tot.

LÍNIA 3: El trenet us trasllada 
per les urbanitzacions de 
ponent de Cambrils.

HORARIS I PREUS:   
Consultar preus tiquets i horaris a 

l’Oficina de Turisme, 

 www.cambrils-turisme.com 

      elParc Samà
A només cinc quilòmetres 
de Cambrils, en direcció 
Montbrió, hi trobem el parc 
històric, botànic i zoològic de 
la Costa Daurada, envoltat 
d’oliveres i ametllers. És un 
majestuós jardí històric 
catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional i que 
ha estat completament 
renovat aquesta passada 
primavera. Es troba situat 
dins d’un espai natural únic i 
és un llegat indià del marquès 
de Marianao. Amb un disseny i 
un urbanisme modernista, amb 
grutes, passarel·les i bancs 
que evoquen les roques, els 
caragols i les branques, joncs 
i plataners màgics i elegants 
envolten el llac, on també hi 
conviuen ànecs i tortugues.

 

Si sou amants dels animals 
també hi podreu veure aus 
exòtiques com el guacamais, 
daines, galls d’indi i faisans 
empaitant-se al voltant de la 
cascada. Tots us hi alegrareu 
la vista. 
El parc compta també amb un 
laberint indià d’una hectàrea 
d’extensió i la visita al museu 
celler de vi, vermut i oli. 

Carretera de Vinyols s/n 
Telèfon 977 826 514

www.parquesama.com

 Adherit a la marca de Turisme Familiar.
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Són dos  
   pulmons  

plens de vida!    
Anar  
en bicicleta  
pel carril bici 
23 Km en pla per recórrer tota 
la línia de costa i travessar tot el 
tram urbà. Una ruta divertida 
i molt saludable per a tots 
els amants de les bicicletes. 

PARC  
INFANTIL 
DE TRÀNSIT  

Situat dins del Parc del Pinaret. 
Està especialment indicat 
per a nenes i nens de 7 a 11 
anys. Disposa de senyalització 
vertical i horizontal, carrers 
d’un i dos sentits, rotonda, etc.

 Adherit a la marca de Turisme Familiar.

Vetllades  espectaculars que passaràs amb els teus… 

Visites Guiades                                
Vine a coneixer Cambrils en 
familia!  Vine amb els amics!
pel Nucli Antic, pel Port i per la 
Vil·la Romana de la Llosa.

*Consultar recorreguts i preu a 

l’Oficina de Turisme

Tardes d’estiu 
amb nens            
ANIMACIÓ INFANTIL#
Durant tot l’estiu es progra-
men espectacles al Parc del 
Pescador

PUNTS DE MÚSICA 
Actuacions musicals a la Plaça 
de la Vila i la Plaça del Pòsit 

*Consultar programació a: 

www.cambrils-turisme.com

   parc del 
Pescador  
i el parc del
Pinaret 
Dos magnífics parcs integrats 
dins el municipi per al gaudi 
dels més petits, esbarjo per als 
adults i repòs per als més grans. 
Els trobareu al barri del port i 
al barri de la vila, tots dos amb 
espais diferenciats i que tenen en 
comú el fet d’estar integrats per 
vegetació autòctona de l’àmbit 
mediterrani. Amb zona d’activitats 
culturals, àrees de jocs infantils, 
zones de passeig, estada i repòs.

HORARIS 

• Temporada primavera-tardor: 
de l’1 d’abril al 14 de juny i  
del 16 de setembre al  
31 d’octubre: d’11h a 21 h.

• Temporada estiu:  
del 15 de juny al 15 de setembre: 
de 10h a 23h.

• Temporada hivern:  
de l’1 de novembre al 31 de  
març : d’11h a 19 h.

El
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ESQUIROL PARK 
Avinguda Diputació 56-58 
Tel: 649 754 227

Obert només per Setmana 
Santa i a l’estiu. Fira infantil 
amb atraccions: llits elàstics, 
bungees, mini-golf, carrussel, 
etc. 

www.esquirolpark.apuntat.cat 

JEEP ADVENTURE 
Avinguda Diputació 189 
Tel: 655 115 591

Rutes guiades en quad i en 
tot terreny pels voltants de la 
població.

JUMPLAND  
Camí de Vilafortuny  
Tel: 877 442  222

Per als més atrevits. Amb 
tres circuits amb diferents 
recorreguts i nivells de dificultat. 
Súpertirolina gegant megajump 
de 140 metres, tendes i 
cabanes, camp de futbol, golf, 
zona de picnic, etc.

www.jumplandaventura.com

TRESOR PARK 
Mas de Clariana 56 
Tel: 977 377 064

Parc infantil cobert amb parc de 
boles per saltar. 

XTREM PARK  
Més de 10.000m2 
d’instal·lacions amb escenaris 
de paintball, activitats wipeout i 
jocs d’estratègia.

www.extrempark.eu

per a tu i els teus

a l’aigua
CAT AVENTURE 
Passeig  Miramar 42 
Tel: 977 381 552 / 609 485 469

Pioners en les sortides amb 
catamarà des del port de 
Cambrils fins al cap de Salou 
i la Pineda. Navegant a vela i 
amb opció de barbacoa, equips 
d’snorkel per a bucejar, etc. És 
temps de relax. 

CLUB NÀUTIC DE 
CAMBRILS 
Passeig  Miramar 4 
Tel: 977 360 531

Cursos de vela lleugera, casal 
del mar, caiac, banana, esquí 
nàutic, parasailing. Gaudeix del 
mar i de la navegació.

www.clubnauticcambrils.com

CREUERS COSTA 
DAURADA 
Avinguda Diputació 15 
Tel: 977 362 669 / 977 363 090

Embarcar-se en una “golondrina” 
o catamarà i deixar-se endur 
mentre contemplem les 
precioses vistes que, del mar 
estant, presenta Cambrils. 
Observar la flora i les espècies 
marines, recórrer la costa fins 
a l’Ametlla del Mar i, a més, 
barbacoes i sortides nocturnes. 
Tot en un dia espectacular.

ESTACIÓ NÀUTICA 
COSTA DAURADA 

Associació que ofereix diferents 
activitats nàutiques per a tota la 
família: Excursions marítimes, 
paddle surf, pesca esportiva, 
sortides en veler, submarinisme, 
catamarà, windsurf, wakesurf,...  
T’hi atreveixes?

www.estacionautica.com

PISCINA PÚBLICA 
CLIMATITZADA 
Plaça de l’Ajuntament 1 
Tel: 977 795 497

Oberta tot l’any. Us hi podreu 
banyar amb els petits, assistir 
a classes d’Aquagym, fer-
hi coreografies i, a l’estiu, 
Aquaesports amb jocs infantils i 
competicions amb música. 

X-WAVE 
Port de Cambrils 
Tel: 661 765 810  / 610 725 672

Has somiat mai amb tenir 
poders sobrenaturals? Poder 
volar o nedar com un dofí? El 
flyboard és un esport divertit i 
encara desconegut per a molts 
de nosaltres.

www.yumping.com

multiactivats
aventura

 Adherit a la marca de  
 Turisme Familiar.
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GOLF CAMBRILS 
PITCH&PUTT 
Avinguda Vilafortuny 134 
Tel: 977 378 293

Consta de nou forats amb doble 
sortida entre 41 i 111 metres. 
On passar una estona agradable 
amb la família i els amics.

CLUB DE GOLF 
BONMONT 
Urb. Bonmont  
Terres Noves, Parc. 84,  
Mont-roig del Camp  

www.bonmont.es 

pàdelciclisme golf CLUB HÍPIC 
CASTELLS

Rutes amb guia per a cavalls i 
circuits preparats per als  ponis, 
on els més petits gaudeixen d’una 
experiència eqüestre. Amb zona 
de picnic, barbacoa  i molt més.

Camí de Barenys 
Tel: 977 791 833 / 649 427 331

www.clubhipiccastells.com

CLUB DE GOLF REUS 
AIGÜESVERDS 
Ctra. de Reus a Cambrils,  
Km 1,8, Reus 
Tel. 977 752 725

www.golfreusaiguesverds.com

LUMINE GOLF CLUB 
Camí de Racó, s/n 
La Pineda 
Tel: 977 129 070

www.lumine.com

CAMBRILS SET 
PÀDEL I TENNIS 
Avinguda Bèlgica s/n 
Tel.  607 824 441

www.setcambrils.com 

CLUB DE 
TENNIS & PÁDEL 
MARCAMBRILS 
Carrer Valls 2 
Tel. 666 377 672 

www.marcambrils.com 

CUB CENTRE 
D’ESPORTS 
Avinguda Bernat dels Arcs s/n 
Tel. 877 001 280 / 695 505 830

www.cubsportscentre.com 

ESQUIROL PARK 
Obert per Setmana Santa i l’estiu. 
Avinguda Diputació 56-58 
Tel. 649 754 227

www.esquirolpark.apuntat.cat 

PÀDEL  
CAMBRILS ÀMFORA 
D’ARCS 
Carretera N340, Km 1145 
Tel. 977 361 211

www.padelcambrils.com 

PÀDEL  
MAS GALLAU 
Avinguda  Vilafortuny 134 
Tel. 977 360 588

www.hotelmasgallau.com 

BIKE CAMBRILS   
Avinguda Diputació, 185 
Tel: 977 351 108

Lloguer de bicicletes de diferents 
tipus i models. Bicicletes de 
carretera d’alta gamma perquè 
gaudeixis del teu esport preferit 
amb el millor equipament. 

www.bikecambrils.com

DRACH  
BEACH QUADS  
Av. Diputació, 16 
Tel: 977 791 144

Lloguer de bicicletes i rutes 
impressionants per desconnectar 
i divertir-se com mai. Excursions 
a fonts termals i senders, 
observacions de paisatges i 
monuments que envolten la 
Costa Daurada, amb guies 
que t’ensenyaran i t’ajudaran a 
descobrir els nostres orígens, 
tradicions i cultura.

www.dracbeach.com

MARINÉ  
BICICLETES  
Passeig Sant Joan Baptista  
la Salle 15 
Tel: 977 361 739

Servei professional de taller per 
a la reparació i manteniment 
de la teva bicicleta. Lloguer de 
bicicletes. 

www.marinebicicletes.cat

RODA BIKE   
Pau Casals 59 
Tel: 977 794 653 / 687 281 306

Ofereixen itineraris guiats i 
lloguer de tot tipus de bicicletes. 

www.rodabikecambrils.com

hípica

 Adherit a la marca de  

Turisme Familiar.

 Adherit a la marca de  
Turisme Esportiu.
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FERRARI LAND (a 12Km)

Viu l’autèntica experiència Ferrari 
amb molta emoció en més de 
70.000m2 d’emoció,  adrenalina 
i diversió amb la teva família. 
Un parc temàtic únic a Europa 
on descubrireu els secrets de la 
marca italiana i del seu creador, 
Enzo Ferrari.

Avinguda Pere Molas km 2 
Vila-seca 
Tel: 902 202 220 

www.portaventuraworld.com/ferrari-

land

PORTAVENTURA 
WORLD (a 12Km)

T’hi esperen  sis  móns increïbles 
i diferents, amb una decoració 
curosa fins a l’últim detall perquè 
gaudeixis al màxim. Emocions 
per a tots els gustos. Famílies, 
amics, grans i petits… tots 
xalareu de valent. 

Avinguda Pere Molas km 2 
Vila-seca 
Tel: 902 202 220 
www.portaventuraworld.com

AQUATONIC (a 10Km)

Envoltat de jardins botànics de 
plantes centenàries i escultures. 

Hotel Termes Montbrió 
Carrer Nou, 38 
Montbrió del Camp 
Tel: 977 814 000

www.termesmontbrio.com

AQUUM (a 14Km)

El plaer de summergir-se  
en un entorn d’ aigua que  
invita a la calma.

Estival Park Hotel  
Camí del Recó 15  
Platja de la Pineda  
Tel: 977 358061

www.aquum.es

AQUOPOLIS (a 14Km)

Gaudeix de les millors 
atraccions aquàtiques en família 
i relaxa’t a la seva  
zona VIP.

Passeig de Pau Casals  65 
Platja de la Pineda 
Tel: 902 345 011 

www.aquopolis.es

COSTA CARIBE (a 12Km)

T’ho passaràs d’allò més 
bé amb tota la família; amb 
piscines, tobogans i molta aigua.

Avinguda Pere Molas km 2 
Vila-seca  
Tel: 902 202 220 

www.portaventuraworld.com/

acuatic-park/atracciones

     oci i diversió

parcs temàtics

parcs aquàtics

spawellnes
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4.Natura/senderisme
La Costa Daurada està 
envoltada de paisatges d’alt 
valor natural, botànic i faunístic 
amb nombrosos equipaments 
com àrees de lleure, miradors, 
punts d’informació al visitant, 
cases forestals, etc. Gaudiu 
d’ aquests indrets a peu, en 
bicicleta de muntanya, fent 
escalada, a cavall, inclús cercant 
bolets! Ompliu els pulmons de 
vida. Bon Camí!

www.serradellaberia.cat (a 15Km) 
www.muntanyescostadaurada.cat 

(a 40Km) 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

poblet/ (a 55Km)

5.  ermita de laMare de Deu de la Roca (a 17Km)

Impressionant ermita situada 
en un turó i envoltada de pedra 
de color vermell del municipi de 
Mont-roig del Camp 

Turisme Mont-roig 
Tel: 977 179 468 
www.mont-roig.cat

6. castell Monestir  
de SantMiquel 
d’Escornalbou (a 20Km) 

Els elements més  notables són 
l’església i les restes de la sala 
capitular i del claustre.

Tel: 977 834 007 
www.mhcat.net 

7.Tarragona (a 20Km) 

Tarragona ha estat nomenada 
Ciutat Patrimoni de la 
Humanitat per les seves restes 
arqueològiques romanes i 
ofereix als seus visitants infinitat 
d’edificis, restes arqueològiques, 
façanes i muralles de diferents 
èpoques. 

Turisme Tarragona 
Tel: 977 250 795 
www.tarragonaturisme.cat

3. Reus (a 16Km)

La capital del Baix Camp 
posseeix una una gran varietat 
d’edificis que formen part de les 
atractives rutes del modernisme 
de Reus. 

El Centre Gaudí 
Tel: 977 010 670 
www.turisme.reus.cat 

2. La Pineda, Vila-seca (15Km)

LA SÉQUIA MAJOR  
Zona humida litoral protegida i un 
important punt de pas i descans 
d’aus migratòries. S’organitzen 
visites guiades gratuïtes per 
descobrir les petjades, plomes 
i nius, i observar espècies 
protegides amb els binocles.

O vficina de Turisme.  
Tel: 977 390 362 

www.lapinedaplatja.info

1. Salou  (a 6Km) 
            
CAMÍ DE RONDA 
Aquesta bonica ruta de 6,5Km, 
circula per tot el litoral fins al Far 
de Salou. Una activitat a l’ aire 
lliure molt saludable.

Oficina de Turisme.  
Tel: 977 350 102 

www.visitsalou.eu

visites      i experiènciesde l’entorn
5
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8.Tuna tour (a 35Km)

Podràs submergir-te amb 
les tonyines més grans del 
món i gaudir d’uns moments 
apassionants amb els cinc 
sentits.

Ametlla de Mar  
Tel: 977 047 707 
www.tuna-tour.com

4
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9.Montblanc (a 40Km)

Vila declarada Conjunt 
Monumental i Artístic. La 
construcció més emblemàtica és 
la muralla medieval (s.XIV). 

Oficina de Turisme  
Tel: 977 861 733 
www.montblancmedieval.org

10. enoturisme, el Priorat (a 40Km)

La cultura del vi al Priorat és 
present en tots els àmbits. Un 
territori singular amb vins unics. 
Visiteu els cellers de la comarca 
amb possibilitat de fer-hi un tast 
de vins. 

Turisme Falset  
Tel: 977 831 023 

www.turismepriorat.org

11. Cartoixa d’Escaladei (a 50Km)

Va ser la primera cartoixa 
fundada a la península Ibèrica 
al segle XII i va ser  declarada 
monument històrico-artístic. 

Tel: 977 827 006 

www.mhcat.net

12. l’Espluga  
de Francolí (a 55Km)

El seu nom té l’origen en les 
nombroses coves o esplugues 
que hi ha en el seu terme. 
Destaquem la cova de la Font 
Major, el Museu de la Vida Rural 
i el Museu del Vi dins el Celler 
Modernista

Oficina de Turisme 
Tel: 977 871 220 
www.esplugaturisme.cat

13. Ruta del C ister
TRES MONESTIRS 
CISTERCENCS DONEN  
NOM A AQUESTA RUTA 

Reial Monestir de Santa  
Maria de Poblet (a 60Km)  
Tel:  977 870 089

Reial Monestir  
de Santes Creus (a 55Km) 
Tel: 977 638 329

Monestir de Vallbona  
de les Monges (a 75Km) 
Tel: 973 330 266 

www.larutadelcister.info

14. parc natural  
del Delta de       l’Ebre (a 65Km)

Parc Natural de gran interès, 
ja que es tracta de la zona 
humida més gran de les terres 
catalanes i el lloc de nidificació 
de més de tres-centes espècies 
d’ocells diferents. Disposa de 
barques de lloguer o vaixells per 
embarcar-se.

Ecomuseu 
Tel: 977 489 679 
Deltebre 

www.ebre.com

15. Ruta de les 3 “C”  
ELS TRES ATRACTIUS 
TURÍSTICS D’AQUESTA  
RUTA COMENCEN AMB A 
LLETRA C

Castell de Miravet (a 60Km) 
Tel: 977 407 368

Coves de Benifallet (a 70Km) 
Tel: 977 462 249 / 977 267 800

Cooperativa de Pinell de Brai  
(a 69Km) Tel: 977 426 234 

www.viulebre.com

16. Ruta de les Muscleres (a 70Km)

Transport fins a una musclera i 
degustació de musclos i ostres 
cultivades a la badia dels Alfacs.

Turisme S. Carles de la Ràpita 
Tel: 977 744 624 
www.turismelarapita.com

Turisme l’Ampolla 
Tel: 977 593 011 
www.ampolla.org

17. C OMEBE  
(a 73Km)

Rutes pels espais històrics 
de la batalla de l’Ebre, centre 
d’interpretació, memorial i 
oficina de desapareguts.

Corbera d’Ebre 
Tel: 977 421 528 
www.batallaebre.org

18. Barcelona  

(a 120Km)

Barcelona ofereix infinitat de 
llocs per visitar:  la Sagrada 
Família, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, el Museu 
Picasso, la Pedrera, el Parc 
Güell, el Camp Nou, Montjuïc, 
el Zoo i l’Aquàrium. Pot moure’s 
per Barcelona amb el metro, el 
tramvia o també el bus turístic, 
que fa una visita als llocs més 
importants. Es pot comprar el 
bitllet a les oficines de Turisme 
de Barcelona.

Tel: 932 388 091 
www.barcelonaturisme.com

19. Montserrat 
(a 125Km)

El monestir de Montserrat 
és el més important de 
Catalunya, ja que és on hi ha 
la nostra Moreneta, la Verge 
de Montserrat, envoltada 
d’impressionants muntanyes 
que es poden veure a peu 
o des dels funiculars (aeri o 
cremallera).

Tel: 938 777 777 
www.abadiamontserrat.net
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agenda
gener
Dia de Reis, dia 6
Festes de sant Antoni, dia 17
Campionat de Catalunya de 
Làser 4.7

febrer
Jornades Gastronòmiques  
de la Galera i la Cuina 
Marinera, del 3 al 25
Fira Outlet, dies 17 i 18
Carnestoltes del 9 al 13
Mitja Marató - cursa - dia 25

 març
Jornades Gastronòmiques  
de la Carxofa, del 9 al 25

Mundialito Futbol base,  
del 24 al 31
Campionat d’España d’Optimist  
del 26 a l’1 d’abril

Competició de Balls Esportius  
del 29 al 3 d’abril
Concerts de Primavera 

abril
Comerç de nit, dia 7
Diada de sant Jordi, dia 23
Marxa cicloturista Gran Fondo 
Cambrils Park,  
del 14 al 15
Jornades Gastronòmiques 
dels Fideus Rossos,  
del 20 al 6 de maig
Concerts de Primavera  

 

maig
Tarraco Viva, del 10 al 13

Música als balcons del barri 
antic, dia 11
Fira Marítima de la Costa 
Daurada, del 17 al 20
Campionat de Catalunya de 
Motos d’Aigua
Campionat de Catalunya de 
Salavament i Socorrisme
Vermuting a Cambrils,  
del 18 al 3 de juny
Concerts de Primavera  

juny
Fira Multisectorial i mercat 
medieval, de l’1 al 3
Bicicletada dins les Festes al 
Barri de l’Eixample dia 17. 
Sant Joan, Flama del Canigó 
dia 24
Festa Major de sant Pere,  
dia 29
Festa de l’ormeig, dia 30
Ruta de la Tapa  
(primavera) del 8 al 17
Triatló – cursa- dia 10
Jocs Mediterranis 2018: 
Karate, 23 i 24 -Judo, 27 i 28

juliol
Regata Vent de Dalt –  
Classe creuer, dies 13 i 14
Festival Internacional  
de Música
Concurs de Castells de sorra, 
dia 14
Festa Major de la Mare de  
Déu del Carme, dia 16.

Processó per mar i ball 
country, dia 21
Festes als barris  
“Nou Cambrils”, “la Llosa” i 
“Molí de la Torre”
Mercat d’art - tarda/nit -
Música als carrers

agost
Festival Internacional  
de Música
Mare de déu d’Agost, dia 15
Nit d’artistes, dia 18
Fanalets a la platja, dia 25
Fira outlet, dies 25 i 26
Festes al “Barri Antic”
Mercat d’art  -tarda/nit-
Música als carrers

setembre
Nit del Foc, dia 1
Jornada castellera, dia 2
Festa Major de la Mare de  
Déu del Camí, dia 8
Trobada gegantera, dia 9
Competició de LLaguts
Festour, dia 10
Diada Nacional de Catalunya, 
dia 11
Regata Cambrils a Bon Port 
Lasser 4.7 i Radial 420-29er, 
dies 22 i 23 
Pujada del gegant “la Galera”
Jornades Gastronòmiques del 
Calamar, del 28 al 14 d’octubre

octubre 
Mostra de Vi i Gastronomia,  
de l’11 al 14
Jornades Gastronòmiques 
amb Oli Nou d’Oliva Verge 
Extra, del 19 al 4 de novembre
41º Regata  Los Roques,  
dies 20 i 21
Concert de Tardor  

novembre
Tot Sants, dia 1
Jornades Gastronòmiques  
del Romesco,  
del 23 al 9 de desembre
Ruta de la tapa (tardor),  
del 9 al 18
Concert de Tardor 

desembre
Mercat nadalenc,  
Plaça de la Vila, del 6 al 9
Festa Major de la Immaculada,  
Commemoració del Setge de 
1.640, dia 8 
Tallers d’artistes,  
oberts al públic els dies 8 i 9
Parc infantil de Nadal,  
del 27 al 30
Festa de Cap d’Any

2018
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telèfons i adreces d’interès  
  
Trens

        ---------------

RENFE
Tel: 902 320 320 
www.renfe.com

AVE_ESTACIÓ DEL  
CAMP DE TARRAGONA
Mas de l’Hereuet, s/n  
La Secuita 
43765 Tarragona 
Tel: 902 432 343 

  
Lloguer cotxes

        --------------------------------

Tel: 977 279 259 
www.letscars.es

  
Taxis

        -------------

TAXIS RadioTaxis Cambrils
Tel: 977 36 33 23 
www.taxicambrils.es

TAXIS Jesús i Núria
Tel: 977 363 323

  
Assistència

         ----------------------

ASSISTÈNCIA EN 
CARRETERA
Tel: 011 
www.dgt.es

  
Cossos Seguretat

         --------------------------------

Guàrdia Civil
Tel: 977 368 110 
www.guardiacivil.es
 
Mossos d’Esquadra 
Tel: 112 
www.mossos.gencat.cat

POLICIA LOCAL
Tel: 977 794 566 
www.cambrils.cat/policia

  
Ajuntament

         ----------------------

AJUNTAMENT CAMBRILS
Plaça de l’Ajuntament 4,  
Tel: 977 794 579 

www.cambrils.cat

APARCAM 
Dipòsit municipal de vehicles  
Aparcament regulat - Sv. 24h 
Transport Públic Local  
Avinguda del Sol 67  
Tel: 977 364 087 
www.cambrils.cat/aparcam

  
Areoport

        ---------------------

AEROPORT REUS AENA
Tel: 977 779 832 
www.reus-airport.com

AEROPORT  
BARCELONA AENA
Tel: 902 404 704 / 932 596 440 
www.aeropuertobarcelona-
elprat.com

  
Correus

         ----------------

Av. Josep Vidal i Barraquer 27 
Tel: 977 360 674 
www.correos.es

De dilluns a divendres  
de 8.30h a 14.30h 
Dissabtes de 9.30h a 13h

  
Fecsa-Endesa

        -------------------------------

Tel: 800 760 333  
www.endesa.com/es

  
Gas Butà i propà

        ---------------------------------

GAS BUTÀ I PROPÀ
Tel: 901 100 100 /  901 101 520 
www.repsol.com

GAS NATURAL FENOSA
Tel: 900 100 502 / 900 100 259 
www.gasnaturalfenosa.es

  
Autobús

        -------------------- 

HIFE 
Recorreguts cap a Saragossa, 
València, Logroño, Madrid, 
Pamplona, Sant Sebastià, etc... 
Tel: 902 119 814 
www.hife.es 

VIBASA
Berga i altres destinacions 
Tel: 902 422 242  
www.alsa.es - www.monbus.es

PLANA
Recorre la línia de la costa fins 
a Tarragona, i també cobreix 
Salou, Reus fins a Miami- 
Hospitalet de l’Infant 
Tel: 977 553 680  
www.empresaplana.cat

  
Hospital

         -------------------

HOSPITAL LLEUGER 
ANTONI DE GIMBERNAT 
DE CAMBRILS
Plaça del Ajuntament, 4 
Tel: 977 363 074 
www.cambrils.cat

  
Cat Salut

         -------------------

Tel: 061 
www.catsalut.gencat.cat

  
Emergències

          -------------------------

EMERGÈNCIES I BOMBERS 
Tel: 112 
www.112.gencat.cat

EMERGÈNCIES I 
SALVAMENT MARÍTIM
Tel: 012 
www.gencat.cat
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ANUNCI PORTAVENTURA

VIU LA PASSIÓ, SENT L’EMOCIÓ
• 70.000 m2 de diversió en família. 

• 11 atraccions fantàstiques i jocs. 

• Una tematització increïble inspirada en la Itàlia 
més autèntica.

• Shows, botigues, restaurants…

I molt més!

ÚNIC A 

EUROPA

6 MONS EN UNA SOLA DESTINACIÓ
• 6 àrees temàtiques: Mediterrània, Polynesia, 
SésamoAventura, China, México i Far West.

• 40 atraccions per a tots els gustos: vertiginoses, 
aquàtiques i també familiars.

• Fins a 40 espectacles diaris.

• Restaurants familiars i botigues perquè t’enduguis els 
millors records.

LA DIVERSIÓ MÉS REFRESCANT
• 50.000 m2 dedicats a l’aventura tropical, amb una 
tematització cuidada perquè et sentis al Carib.

• Atraccions fantàstiques i tobogans per refrescar-te.

• Piscines exòtiques per relaxar-te i passar-t’ho d’allò més 
bé amb els més petits.

• Restaurants familiars i botigues on trobaràs el regal 
perfecte.

5 HOTELS TEMÀTICS
• 4 hotels de 4 estrelles i 1 hotel exclusiu de 5 estrelles.

• Accés il·limitat  a PortAventura Park i un dia d’ accés a 
Ferrari Land (segons els calendaris d’obertura dels parcs).

• 3 hotels amb accés directe a PortAventura Park i 2 hotels 
amb trasllat gratuït fins al parc.

• Serveis de tot tipus: restaurants, botigues, centres 
wellness, animació…

        FERRARI LAND PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK 5 HOTELS

UN MÓN D’EXPERI ÈNCIES ÚNIQUES

0915 Doble pagina Guia Ocio Cambrils CAT.indd   2-3 15/12/17   12:54
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/turcambrils

@cambrilsturisme

Passeig de les Palmeres, 1  43850 CAMBRILS  Tel.  +34 977 792 307 tur@cambrils.org

Edita: Patronat de Turisme de Cambrils
Disseny: dorado+cárdenas
Versió: Març 2018
Fotografies: Rafa López-Monné,  
Joan Capdevila, Arxiu Dorado+Cárdenas  
i Arxiu Patronat Turisme de Cambrils.
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www.cambrils-turisme.com


