Restaurants, allotjaments i comerços: ww.rupitpruit.cat

Rupit a la carta

Xarxa de rutes BTT circulars i ben senyalitzades. Des de Rupit surten la número 6 (12 km,
passa pel salt de Sallent) i la número 4 (32km, passa per Cantonigròs - l’Esquirol - Tavertet Rupit). La ruta 4 requereix de molt bona preparació física (possibilitat d’escurçar-la des de la
pista pavimentada que puja a Rajols i ens porta a Tavertet).
Xarxa de senders locals com el Salt de Sallent (descarrega’t la ruta gratuïtament a
www.naturalocal.net), GR2 que uneix Rupit i Tavertet, i el GR151 que vé de Molló passant
per Rupit direcció Montserrat - www.caminsoliba.cat.

Rutes senyalitzades
Visites guiades i activitats a Rupit – www.rupitviu.com / t. 685 834 663
A peu: Senders locals com el Salt de Sallent, el mirador de Rupit, ermita de Santa Magdalena.
BTT: Ruta de Rupit al salt de Sallent per la pista pavimentada.
A l’Estiu: Centre d’Oci Les Comes (Esquirol) - pels més petits inflables i pels més grans
parc d’aventura - www.anigami.cat / t. 937447043-629770408
Hípica: La Vall (l’Esquirol) t.659 070 081 / Centre Doma Osona - t. 618104256
Activitats als museus:
‘El Joc de la Quimeta’ al Museu del Ter de Manlleu - www.museudelter.cat
i ‘Pinta el Cel en colors’ al Museu Episcopal de Vic - www.museuepiscopalvic.com
Passejada al bosc encantat de Gurb: ruta de 500 m. que voreja la riera amb flora i
fauna de fusta i zona de pícnic.
Visita a Mas Casablanca de Taradell: masia amb animals de granja, hort, contes per
ensenyar la vida al camp - www.mascasablanca.com

Activitats en família
Visites guiades i activitats a Rupit – www.rupitviu.com / t. 685 834 663
Guies de senderisme per acompanyar-vos en les vostres rutes
www.anigami.cat / t. 937 447 043 i www.aquaterraclub.com /t.620 762 432
Lloguer de bicicletes BTT – www.tracksdeldiable.com / t. 657518191
Lloguer de bicicletes elèctriques – www.labicicletaelectrica.cat / t. 699 637 046 - burricleta
Escalada i barranquisme – www.guiesamadablam.com – t.615 233 442
Activitats aqüàtiques a Sau – www.aquaterraclub.com – t.620 762 432
Activitats a cavall – La Vall (l’Esquirol) t.659 070 081 / Centre Doma Osona -t. 618104256
Espeleologia – www.anigami.cat / t. 937 447 043 – 629 770 408
Rutes en 4x4 per descobrir el paisatge – www.anigami.cat / t. 937 447 043 – 629 770 408
A l’Estiu: Centre d’Oci les Comes (pels més petits inflables i pels més grans parc d’aventura)
www.anigami.cat / t. 937 447 043 – 629 770 408
A Rupit i a tot el Collsacabra podreu escollir moltes activitats a la natura amb reserva prèvia:

Activitats a la natura
Rupit manté l’hegemonia medieval que el fa atraient: carrers empedrats, cases rústiques
del s. XVI i s. XVII vestides amb boniques balconades, el peculiar pont penjat de fusta, el
pont medieval de Can Badaire i l’església barroca de Sant Miquel d’on sobresurt el campanar alt i esvelt.

aigües, es diu, miraculoses. A 13km de Rupit.

de 2km anada i tornada) i des de l’Esquirol en 2 hores (distància de 7 km anada i tornada).
A 8 km de Rupit.

L’embassament de Sau , obert el 1962 per abastar d’aigua a Barcelona, està situat
sota les cingleres de Tavertet; nega l’antiga vall i poble de Sant Romà de Sau, amb el seu
campanar romànic, mesura popular del nivell de l’aigua de l’embassament. Amb 17 km de
llarg i 3 d’ample permet la pràctica d’esports nàutics i la pesca. A 16 km de Rupit amb cotxe
(per pista asfaltada).

Cantonigròs és un poble d’estiueig que destaca per ser un punt amb vistes a la plana de
Vic i per ser el punt de sortida per visitar la Foradada. La Foradada és un punt d’especial
interès de la riera de les Gorgues, que neix al pla d’Aiats i va a parar al pantà de Sau. És una
excursió que cal fer a peu. Des de Cantonigròs es pot fer el recorregut en 1 hora (distància

El Salt de Sallent amb extensió a les Tombes dels Bassis és una excursió molt bonica i amb vistes panoràmiques. El Bassis és un pla situat dalt d’un cim on descansen unes
tombes excavades a la roca. La ruta a peu que combina el salt de Sallent i les tombes dels
Bassis té una durada de 3 hores i una distància de 7,5 km (anada i tornada des de Rupit).

Tavertet, alçat sobre un enorme espadat de 200 metres, conserva 48 cases autòctones
dels segles XVII i XVIII. Aquest conjunt ha estat declarat Bé d’Interès Cultural. Enfront hi ha
la cinglera de Tavertet, que cau amb un contrast de colors i amb una panoràmica colpidora,
la qual es pot contemplar des del mirador del poble. A 9 km de Rupit (per pista asfaltada).
Per la pista que connecta la carretera de Rupit-Vic fins a Tavertet hi ha situada la masia de
l’Avenc d’on surten 3 rutes circulars per fer a peu.

El Salt de Sallent és un espectacular salt d’aigua de 100m d’alçada per on cauen les
aigües de la riera de Rupit, que travessa el poble. És un dels atractius més emblemàtics de
la vila. A 3,5 km de Rupit amb cotxe. Mirador de l’Agulleta i cingles del Far.

El Santuari de la Mare de Déu del Far del segle XI, situat a 1.123m d’alçada, té magnífiques vistes al pantà de Susqueda, els cingles de Tavertet, les Guilleries i el Montseny. En
dies molt clars es pot veure els Pirineus, Girona i les Illes Medes. Hi ha zona de pícnic. A 11
Km de Rupit.
El Santuari de la Salut està situat al Collsacabra, a 1050 m d’alçada. Des de la balconada
es pot contemplar una gran vista panoràmica de la Garrotxa, Girona, el golf de Roses, els
Pirineus... Des del 1642 es coneix amb el nom de la Salut per la presència d’una font amb

Cabrera, a 1311 m d’alçada, és el punt més elevat de la Vall de Sau Collsacabra. Ofereix
unes vistes extraordinàries de la plana de Vic i la Garrotxa, i és un dels punts més alts de la
comarca d’Osona. Hi ha el Santuari de Santa Maria de Cabrera, del segle XVII.
Hi ha 3 camins d’accés a peu. Si s’escull el més curt només cal caminar els últims 30 minuts
i pujar per unes escales amb un fort desnivell (distància d’1km anada i tornada). A 13 km
de Rupit.
La Garrotxa, comarca veïna, és terra de volcans adormits, pobles amb encant, boscos
silenciosos, activitats en plena natura. La seva capital, Olot, està a 28 km de Rupit. Destaquem els pobles de Santa Pau, Besalú, Castellfollit de la Roca i Hostalets d’en Bas. www.
turismegarrotxa.com

Consulta tots els establiments a: ww.rupitpruit.cat

Segons l’època de l’any recomanem:
A la primavera...
QUÈ VISITAR?
Rupit
Salt de Sallent
La Foradada
Embassament de Sau
Tavertet i rutes des de l’Avenc
Santuari de Cabrera

A l’estiu...
QUÈ VISITAR?
Rupit
Riera de Rupit i salt del Molí Rodó
La Foradada
Roques encantades
Activitats nàutiques a l’embassament
de Sau
Piscina municipal de Rupit
Riera Major – accés des de Vilanova
de Sau, direcció al càmping de
Malafogassa
Activitats en família: consulteu l’apartat
d’Activitats a la Natura

FIRES I FESTES DESTACADES:
Caminada de primavera de Rupit (març)
Mercat de Vic (dimarts i dissabtes)
Fira del tupí de Sant Julià de Vilatorta
(maig)
Cabrerès BTT de l’Esquirol (maig)
Festa Verdaguer de Folgueroles (maig)
Fira d’herbes remeieres de Vilanova
de Sau (juny)

A la tardor...

A l’hivern...

QUÈ VISITAR?

QUÈ VISITAR?

Rupit
Boscos de Rupit + Santuari La Salut amb
rutes a la fageda i Roques encantades
Santuari de Cabrera
Santuari de Montdois
Fageda de la font de Rajols i rutes des
de l’Avenc de Tavertet

Rupit
Salt de Sallent
Santuari del Far i la Salut (miradors)
Monestir romànic de Sant Pere de
Casserres
Tavertet i el Pla del castell de Tavertet
(mirador del pantà de Sau)
Vic (dimarts i dissabte mercat),
visita al casc antic i Museu Episcopal
(col·lecció Art Romànic i Gòtic)
Museu del Ter de Manlleu

FIRES I FESTES DESTACADES:

FIRES I FESTES DESTACADES:
Festes Majors dels pobles de la zona.

Festa Major de Rupit (29 setembre)
Marxa BTT Rupit (1r diumenge d’octubre)
Fira del llibre i Saló de muntanya a Vic
(octubre)
Cap de setmana iber a Folgueroles
(octubre)
Fira de Sant Galderic de Tavèrnoles
(octubre)

FIRES I FESTES DESTACADES:
Caminada Rupit-Taradell
(1r diumenge de novembre)
Pessebre vivent i pastorets de Rupit
(desembre)
Mercat Medieval de Vic (desembre)
Jornades de Quaresma de Rupit
(7 setmanes abans de Setmana Santa).

Segons la durada de l’estada recomanem:
Amb 1 hora:

Amb 2 dies:

Visita al poble de Rupit

Dia 1

Visita al poble de Rupit
Salt de Sallent amb extensió a les tombes dels Bassis passant
an per l’ermita
romànica de Sant Joan de Fàbregues (Durada a peu: 3hores)
Embassament de Sau (a 16 km de Rupit). Consulteu activitats al Pantà de
Sau: kayak, senderisme...

Dia 2

Santuari del Far i la Salut (miradors a 11 i 13 km de Rupit)
Tavertet (a 11 km de Rupit)
Activitats en família (consulteu apartat activitats a la natura i activitats
en família)

Amb mig dia:
Visita al poble de Rupit
Ruta a peu al Salt de Sallent (Durada a peu: 1h 30’)

Amb 1 dia:
Visita al poble de Rupit
Ruta a Salt de Sallent amb extensió a les tombes dels Bassis passant per l’ermita
romànica de Sant Joan de Fàbregues (Durada a peu: 3 hores)
Embassament de Sau (a 16 Km. de Rupit) o Tavertet (a 9 Km. de Rupit) o Santuari
ntu
del Far (mirador, a 11 Km. de Rupit)

Amb 3 dies:
Dia 1

Visita al poble de Rupit
Salt de Sallent amb extensió a les tombes dels Bassis passant per l’ermita
romànica de Sant Joan de Fàbregues (Durada a peu: 3hores)
Embassament de Sau (a 16 km de Rupit). Consulteu activitats al Pantà de
Sau: kayak, senderisme...

Dia 2

Santuari del Far i la Salut (miradors a 11 i 13 km de Rupit)
Tavertet (a 11 km de Rupit)
Activitats en família (consulteu apartat activitats a la natura i activitats
en família)

Dia 3

OPCIÓ A

Cantonigròs: La Foradada (Durada a peu: 1h)
Cabrera

OPCIÓ B

Olot (La Garrotxa): Fageda d’en Jordà i zona volcànica

Estades superiors a 3 dies:
E
Si l’estada és més llarga consulteu totes les activitats i visites a: www.rupitpruit.cat i
www.osonaturisme.cat (Montseny: Viladrau, Vic, riu Ter; parc Castell de Montesquiu,
Lluçanès)

Més informació a: ww.rupitpruit.cat i a

Turisme Rupit Pruit

