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Benvinguts a casa nostra !

Oficina de Turisme

Barcelona 190 km
Girona 95 km

Carcassonne 116 km
Narbonne 65 km

Canigó,
alt. 2785,66 m

Font d’inspiracions «Perpignan Méditerranée Tourisme».
Imprès a Perpinyà
Crèdits fotogràfics: Perpignan Méditerranée Tourisme, Perpignan 
Méditerranée Métropole, Bertrand Pichène, Pascale Marchesan, 
Laurent Lacombe (Perpignan) Lionel Moogin, Maurice Séguié, Guy-
François Banyuls, Hervé Louvet (Agly Verdouble), Gilles Ablard, 
Lucille Descazaux (Port-Barcarès), Denis Dainat EPCC-CERT 
(Tautavel), Auberge du Cellier (Montner),C.Vignaud (Torreilles), 
Icicom (Canet-en-Roussillon).
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Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

Bienvenue au cœur de Perpignan Méditerranée ! Au carrefour de la Méditerranée et des Pyrénées, en Pays Catalan, laissez-vous surprendre 
par une destination naturellement et culturellement riche.
Niché au cœur d’un triangle formé par les métropoles de Toulouse, Barcelone et Montpellier, notre territoire, mosaïque d’identités et de 

géographies variées, ne compte pas moins de 36 communes réparties sur 656 km2 de superfi cie dont 22 km de littoral.
Côté terre, côté mer ou côté ville, rayonnez au gré de vos envies, goûtez à mille activités, laissez aller votre imagination, vous être au Centre 
des mondes… comme l’affi rma si bien Dali !

Succombez, au détour de ses ruelles et places méditerranéennes, au charme de Perpignan, « Ville d’Art et d’Histoire », capitale des rois de 
Majorque. Partez à la découverte des paysages façonnés par 20 000 hectares de vignes patrimoine et des espaces naturels de la plaine du 
Roussillon et des contreforts sauvages des Corbières. Partagez des moments uniques au gré de longues plages de sables qui invitent aux sports 
de glisse, au farniente, ou aux douces soirées d’été…   

Ici, tout se raconte : l’histoire, la préhistoire, l’art, les gens, la nature…
Ici, tout se savoure : le soleil, le vent, le jour, la nuit, la musique, la ville, les villages, les rivières, les rugbys, la Passion, la fête…
Ici, tout se découvre : déguster, échanger, partager, marcher, nager, penser, respirer, rêver, se connecter, se ressourcer…

 Variez les plaisirs, osez toutes les aventures, ne renoncez à rien ! Ici, tout est à vivre !

Perpinyà Mediterrània, la vostra propera destinació!!
 

Benvingut al cor de Perpinyà Mediterrània ! A la cruïlla del mediterrani i del Pirineu, a la Catalunya del Nord, deixa’t sorprendre 
per una destinació rica en natura i cultura.
Endinsat al cor d’un triangle format per les metròpolis de Tolosa, Barcelona i Montpeller, el nostre territori, mosaic d’identitats 

i de geografies diverses, compta 36 municipis repartits sobre 656 quilòmetres quadrats de superfície, dels quals 22 quilòmetres 
són de litoral.
En terres interiors, del costat del mar o a la ciutat, passegeu al vostre aire i segons els vostres desitjos, gaudiu de mil activitats 
i deixeu-vos portar per la vostra imaginació, “esteu al Centre del Món” tal i com afirmava Dalí!

Gaudiu de la bellesa de Perpinyà al voltant dels seus carrers i de les seves places mediterrànies. La Fidelissima vila de Perpinyà 
«Vila d’Art i d’Història », capital dels reis de Mallorca. Descobriu els paisatges treballats per 20.000 hectàrees de vinya patrimoni 
i dels espais naturals de la plana del Rosselló així com de les faldes de les Corberes. Compartiu moments únics passejant sobre 
platges de sorra, invitació als esports d’aventura, al farniente i a la dolçor de les nits d’estiu….

Aquí, tot es conte: La història, la prehistòria, l’art, la gent, la natura…
Aquí, tot s’assaboreix: el sol, el vent, el dia, la nit, la música, la vila, els pobles, els rius, els rugbis, la festa…
Aquí, tot es descobreix: tastar, intercanviar, compartir, caminar, nedar, pensar, respirar, somniar, connectar-se, 
regenerar-se…

Diversificar els plaers, gosar totes les aventures, no renunciar a res! Aquí, tot s’ha de viure!

Oficina de Turisme

Barcelona 190 km
Girona 95 km

Carcassonne 116 km
Narbonne 65 km

Canigó,
alt. 2785,66 m
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20 000 hectàrees de Vinyes Patrimoni, tres rutes dels vins, i el label 
d’excellència «Vignobles et Découvertes», els amants de l’enoturisme 
descobriran terres excepcionals que donen caràcter al vi. Marxeu a 
la descoberta d’aquests paisatges afaiçonats pels espais naturals 
protegits de la plana del Rosselló i dels contraforts salvatges de les 
Corberes tot fent passejades amb la família, excursions, BTT o activitats 
en plena natura tot al llarg de l’any.

Gaudiu dels carrerons i de les 
places mediterranis, de l’encís de 
la Fidelissima vila de Perpinyà, 
«Vila d’art i d’història», capital 
dels reis de Mallorca. Sense 
cap mena de dubte, els seus 
monuments ineludibles i els seus 
palaus particulars us seduïran. Així 
la ciutat allotja 32 llocs classificats 
o inscrits als Monuments Històrics, 
5 «Museus de França», 5 barris i 9 

VILA D’ARRELS

TERRA AMB ÀNIMA
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edificis label·litzats «arquitectura 
del segle XX». Perpinyà acaba 
d’obtenir el label «Grand Site 
Occitanie»: un veritable museu 
a l’aire lliure que satisfarà els 
aficionats de patrimoni!

De Port Barcarès, estació d’esports nàutics, al litoral protegit de Torrelles 
i Santa Maria la Mar, en passar per les activitats nàutiques de Canet de 
Rosselló, més de 20 km de platges de sorra que us inviten al descans i 
al lleure. A la platja, podreu gaudir d’una guingueta, veritables racons de 
paradís, aquests clubs de platja també són restaurants de qualitat, podreu 
gaudir-ne els peus dins l’aigua, el mar fins a l’horitzó…

MAR AL COR
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10 
EXPERIÈNCIES

La millor manera de descobrir la ciutat… Una font, una petita 
plaça encisadora aureolada de sol, un carreró amb olors exò-
tics, un dèdal d’edificis, de palaus particulars i de patis. Vet 
aquí l’ànima de Perpinyà!

Passegeu-vos per la ciutat!!! 

Pugeu les 142 escales del Castellet, emblema i porta d’entrada 
de Perpinyà i admireu la ciutat vella, el riu Bassa i els seus vorals, 
el Canigó com a teló de fons. Un selfie és imprescindible!

El Palau dels Reis de Mallorca…. Situat al cor de Perpinyà que 
domina des d’un alt promontori, aquesta joia arquitectural del 
segle XIII va ser durant prop d’un segle el centre de l’efímer 
reialme de Mallorca. Podeu descobrir-lo a través de visites 
guiades cada dia a les 11h i a les 15h, no us ho perdeu!

Us oferirà tot un ventall de sabors tant francesos com catalans. 
Perpinyà gaudeix de bons restaurants que saben treballar els 
productes frescos del terrer: peixos, carns i embotits, formatges 
i pastissos satisfaran tots els llaminers! Pel que fa a les begudes, 
els vins del Rosselló, secs o dolços, us sorprendran tot al llarg 
d’un àpat, de l’entrant fins a les postres.

Pugeu al cim del Castellet

Sumiu!vos al cor de l’edat mitjana!

No us resistiu a la nostra cuina!
#1

#2

#3

#4

VILA D’ARRELS
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Trobeu a les botigues del centre de la ciutat el coneixement 
únic dels nostres artesans i les darreres col.leccions de moda 
francesa.

L’avinguda Leclerc, molt animada, és ideal per fer un afterwork. 
Les Halles Vauban i els bars del centre de la ciutat també seduïran 
els noctàmbuls!

Els dijous de Perpinyà… Cada dijous de l’estiu, la vila es 
transforma en un gran teatre a l’aire lliure: seguici d’espectacles, 
de concerts i de sorpreses estrafolàries. No us perdeu cap dijous, 
sempre són grandiosos i sorprenents!

Del gòtic al contemporani… Esglésies restaurades, edificis 
emblemàtics des del segle XIII fins avui, Museu Rigau i les 
aplicacions Perpignan 3D i Istory Path us ofereixen un magnífic 
panorama.

Processó de la Sanch, Sardanes, Sant Jordi, Sant Joan… La 
cultura catalana es declina tot al llarg de l’any amb festes i mani-
festacions populars que mantenen vives les tradicions arrelades 
a una cultura i a una història particularment riques.

Artesania i moda : shopping time Tasteu el aperitiu en Perpinyà

Vibreu tot l’estiu Travesseu la història!

Veniu i gaudiu! Gaudiu de la natura a la ciutat

#5

#6

#7

#8

#9

#10
Teniu ganes d’una passejada urbana verda? El jardinet Bir 
Hakeim, el passeig Torcatis, la passejada Maillol, els vorals flo-
rits de la Bassa, el parc Sant Vicens… Perpinyà està plena d’es-
pais verds i de jardins secrets dels quals podreu gaudir tot al 
llarg de l’any per fer una pausa reconfortant.
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10 
EXPERIÈNCIES

Amb la família, els amics, sol o amb algú...
Un sol mot: FARNIENTE! Relaxeu-vos i gaudiu estirats 
sobre una gandula d’un club de platja o sobre la vostra 
tovallola. Assaboriu aquest moment de forma relaxada!

Relaxeu-vos

Sensacions fortes assegurades… Windsurf, surf de vela, jet 
ski, kite surf, wake park, paddle, aquastepper, flyboard… 
gaudiu dels esports nàutics del Barcarès a Canet, per 
vacances esportives i divertides!

Pupil·les i papil·les plenament satisfetes... Assaboriu una 
cuina local mediterrània a la taula d’un dels clubs de platja 
tot al llarg del litoral català: tapes, paella, fideuà, receptes 
de mar i muntanya, peixos a la planxa i marisc…

Al Barcarès, a Canet de Rosselló, a Torrelles, descobriu llocs 
autèntics, dedicats a l’observació de la fauna i de la flora en 
un entorn protegit. No us perdeu les visites guiades pels 
guardes del Conservatori del Litoral!

Gaudiu de l’aigua i de l’aire

Mangeu amb els peus damunt sorra!

Feu una pausa natura

#1

#2

#3

#4

MAR AL COR
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Aneu cap a un mercat a tastar i omplir el vostre cistell amb bons 
productes de la terra catalana o busqueu un regalet artesanal 
que us podreu endur a la maleta!

Moments d’intercanvis i de bona convivència… Descobriu 
vinyaters del litoral de la costa sorrenca. Amants dels vins secs, 
de vins dolços naturals o neòfits, aviat coneixereu els vins del 
Rosselló!

Festivals, castells de focs, concerts, espectacles… Des de 
l’estil més tradicional i històric al més contemporani, de gener a 
desembre, durant la vostra estada al mar sempre podreu gaudir 
d’activitats festives. Una explosió de colors, de sons, de cultura i 
de creativitat en perspectiva.

Un espectacle encisador… A l’alba i al capvespre, el paisatge es 
vesteix d’una llum rogenca que aureola el cel, el mar i els relleus: 
un moment màgic i encisador. No descuideu el vostre aparell de 
fotografia!

Després de la platja feu una passejada… Endinseu-vos pels 
carrerons estrets dels bonics pobles a prop del mar, deixeu-vos 
seduir per l’encís de les petites cases tradicionals construïdes 
amb còdols de riu i vells cairons, i descobriu llocs autèntics tant 
d’ahir com d’avui.

Passageu-vos pels mercats Inicieu-vos a l’art de la degustació!

Un món de sensacions pels ulls i les orelles! Assistiu a la posta del sol!

Descobriu pobles pintorescos!

#5

#6

Un moment zen per a un mateix piscina amb aigua de mar, bany 
turc, jacuzzi, sauna, sala de fitness... Spa i establiments de 
talassoteràpia i balneoteràpia us esperen vora el mar per gaudir 
dels beneficis de les aigües mediterrànies.

Cuideu-vos ! #7

#8

#9

#10
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10 
EXPERIÈNCIES

Negres, blancs, rosats, vins dolços naturals… Descobriu tota 
la paleta dels vins del Rosselló per les rutes dels vins i els 
circuits enoturístics. Tot l’any cellers i propietats us esperen 
per a fer-vos degustar els seus vins.

Tasteu els vins del rosselló!

Excursió esportiva, amb la família o meditativa? Els itineraris 
d’excursió que agafareu us portaran per camins amb encant 
a la descoberta de paisatges únics. El Mediterrani és encara 
més bonic vist des dels seus balcons naturals.

Quilòmetres de vies verdes balisades per a bici... Amb bici 
o amb BTT, pel plaer o per l’esforç, per les vinyes o els 
penya-segats calcaris i els boscos, a cada estació podreu 
gaudir d’une vistes extenses i meravelloses.

Gorges, llacs i rius… No hi ha només el mar que us 
espera! Aquí trobareu tant punts d’aigua com llocs per a 
practicar la pesca, el farniente o els esports d’aigües vives 
(barranquisme, ràfting, hidrospeed...).

Agafeu els senders balisats!

Pedaleu per la via verda

Refresqueu-vos

#1

#2

#3

#4

TERRA AMB ÀNIMA
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La natura fins a l’horitzó! Paisatges i vistes impressionants 
que van canviant segons el camí i l’estació, la possibilitat de 
desconnectar, vet aquí el que us espera a la TERRA.Alentiu, 
gaudiu de l’entorn i de la família o dels amics!

Els 2 Museus de la prehistòria de Talteüll. Talteüll, capital europea 
de la Prehistòria, us porta a la recerca dels vostres origens. Una 
activitat familiar per conèixer el més vell home descobert a França 
(- 450 000 anys).

A bord del Tren Roig del País Càtar i del Fenolledès… Una 
experiència insòlita i una bonica passejada en plena natura, al cor 
de les vinyes, entre Ribesaltes i Estagell. Atreviu-vos a fer una 
volta amb tren + bici!

Una explosió de sabors… Amagats al cor dels pobles autèntics 
i vitícols, les nostres taules són obertes tot l’any i us oferiran 
menjars excepcionals: especialitats catalanes i tradicionals a la 
carta, com també plats refinats i atípics preparats pels nostres 
cuiners estrellats!

Ermitatges, castells, pobles, patrimoni vitícola… D’un lloc a un 
altre, descobrireu la nostra història: des de la prehistòria, les 
ocupacions o les invasions, el catarisme, l’antiga frontera entre 
França i Espanya, fins a la nova expansió agrícola….

Torneu a les arrels, centreu-vos! Viatgeu al passat!

Evadiu-vos altrament! Assaboriu

Per les carreteres panoràmiques!

#5

#6

Via-Ferrata? Escalada?… 2 itineraris de Via-Ferrata us esperen 
així com 700 vies d’escalada especialment als penya-segats de 
Talteüll i de Vingrau. Un veritable plaer per als aficionats als cims, 
novicis o confirmats!

Pugeu al cim!
#7

#8

#9

#10
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE  
CANET EN ROUSSILLON
49 av. de la Méditerranée - 66140 Canet en Roussillon 
canetenroussillon@perpignanmediterraneetourisme.com

+33(0)4 68 86 72 00  l  www.ot-canet.fr  l

Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination !

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME

www.perpignanmediterranéetourisme.com

Station Classée 

de tourisme

RENSEIGNEZ-VOUS

Plaça de la Llotja, 66000 Perpinyà
+33 4 68 66 30 30 - infos@perpignanmediterraneetourisme.com
www.perpignanmediterraneetourisme.com

Necessiteu una informació ?

Segueix la nostra paginà web i les nostres xarxes socials: idees, 
activitats, agenda infantil, moments destacats durant tot l’any !

Perpinyà Mediterrània,!la vostra propera destinació!!

OFICINA DE TURISME « PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME »


