
1. La ciutat natal del geni Salvador Dalí: 
Figueres 
La ciutat de Figueres, als peus dels Pirineus, no 
s’entén sense la seva figura més emblemàtica: 
Salvador Dalí. El Teatre-Museu Dalí és la 
darrera gran obra de l’artista; un museu del tot 
experimental sobre l’obra i el pensament del geni. 
Però més enllà de Dalí, Figueres també presumeix 
d’una autèntica enogastronomia altempordanesa, 
amb vins DO Empordà i productes locals com la 
ceba de Figueres o la poma relleno de Vilabertran. 

2.  La tradició empordanesa a la Cooperativa 
de Garriguella 
La Cooperativa de Garriguella, amb més de 50 
anys d’història, ofereix esmorzars de forquilla 
i dinars a partir de productes de proximitat de 
qualitat, d’alt valor cultural, i diferents propostes 
enoturístiques amb visites a l’antic camp d’aviació 
i als búnquers de la Guerra Civil a Garriguella.

3. Empordàlia: la unió del món del vi i de 
l’oli 
Des de Garriguella, segueixes la carretera principal, 
territori de vinyes, fins arribar a la cooperativa 
d’Empordàlia, al municipi de Pau, un celler que 
ofereix visites guiades a la seva bodega i a la 
seva botiga, un ampli ventall de vins amb la DO 
Empordà i Olis de Pau produïts al seu trull, així com 
altres productes de l’Empordà, frescos i de KM 0. 

Al seu restaurant, l’espai L’Empordà a Taula de 
l’Agrobodega de Vilajuïga, podràs gaudir d’un 
esmorzar de forquilla o d’un vermut.
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Aquesta ruta et portarà per algunes de les carreteres escèniques més espectaculars de la Costa Brava. De 
Colera a Roses, 80km de bellesa mediterrània i vinyes verdes vora el mar. Cales petites i cristal·lines, el Parc 
Natural del Cap de Creus, la tramuntana i la mar d’amunt… Un paisatge que ha estat la inspiració del gran 
geni Salvador Dalí. El vols descobrir?

4. Vins arrelats a l’Empordà, a Espelt 
Viticultors
Espelt Viticultors és un altre celler de tradició 
familiar, amb vinyes i vins espectaculars. Ets 
aventurer? Puja al seu 4x4 per descobrir els 
diferents terroirs. Ets sibarita? Doncs gaudeix d’un 
esmorzar amb vistes a la vinya tot descobrint els 
secrets de la seva viticultura i el territori Tramuntana 
que tant els defineix.

5. Mediterrani en estat pur: enocaiac amb 
SK Kayak 
Al poble mariner de Llançà, SK Kayak et proposa 
una autèntica experiència enoturística arrelada al 
territori del Cap de Creus i de l’Albera: l’enocaiac, 
remant de cala en cala i tastant els vins de vinya 
verda vora el mar, d’Hugas de Batlle. 

6. Viticultura heroica al Celler Hugas de 
Batlle
Les seves vinyes són les primeres de la Península 
Ibèrica a veure el sol. Hugas de Batlle et portarà 
per les seves finques espectaculars en terrasses 
amb vistes al Mediterrani i en un 4x4: una aventura 
garantida! Pots aprofitar per visitar Colera i banyar-
te a les seves platges d’aigües cristal·lines. 

7. Sant Pere de Rodes: de la vinya al 
monestir
Vols aprendre les curiositats de la vida monàstica 
i la seva relació amb el món del vi? Sabies que 
el primer llibre d’enologia de Catalunya es va 
redactar des de Sant Pere de Rodes l’any 1130? 
Tot això i més ho pots descobrir amb la visita de La 
Vinya al Monestir i acabar amb un tast de vins a la 
seva espectacular terrassa abocada al Mediterrani.
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http://ca.visitfigueres.cat/
https://www.cooperativagarriguella.com/ca/
https://www.empordalia.com/ca/
https://espeltviticultors.com/ca
https://www.kayakcostabrava.com/ca/
http://www.cellerhugasdebatlle.com/ca
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/monestir-de-sant-pere-de-rodes


12.  Cadaqués i la Casa Museu Salvador Dalí 
de Portlligat
Seguint la carretera arribaràs al poble de Cadaqués, 
refugi internacional d’artistes. Els seus carrers 
blancs han sabut conservar l’esperit de la Costa 
Brava més autèntica. Tot seguit, aprofita per visitar 
la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat, lloc on 
l’artista va pintar moltes de les seves obres i que 
va esdevenir l’única casa estable de Salvador Dalí.

13. Roses, elBullifoundation i les seves cales 
espectaculars
La vila pesquera de Roses, amb una de les millors 
postes de sol de la Costa Brava, és des d’on Ferran 
Adrià va revolucionar el món de la gastronomia 
internacional amb el seu restaurant el Bulli, 
actualment convertit en elBullifoundation. La 
carretera secundària que arriba fins al restaurant 
no té preu... En ple Parc Natural del Cap de Creus, 
descobriràs un reguitzell de cales verges 100% 
Costa Brava i, a més a més, trobaràs la singular 
finca Mas Marés, que també forma part de Ceps 
de Cap de Creus, amb una espectacular vinya 
ecològica amb vistes a la Badia de Roses.

EXTRA!

 » On menjar: Els Pescadors, Dràulic, Es Baluard, Compartir, Can Rafa, Casa Anita, S’Enoteca, 
Can Cervera by la Croqueta, Els Brancs (*Estrella Michelin), Empórium (1 estrella Michelin) 

 » On dormir: Hotel Cala Jòncols, Hotel Hotel Spa Terraza, Villa Gala, Mas Lazuli, Mas Vivent, 
Hotel Peralada

8. El Port de la Selva, el secret més ben 
guardat de la Costa Brava 
Al nord del Cap de Creus s’amaga un petit poble 
de tradició marinera, El Port de la Selva, amb una 
gran riquesa de paisatges formats per la unió del 
blau del Mediterrani amb el verd de les vinyes 
que l’envolten. Passeja pels ports pesquers i pels 
diferents carrerons, entre les seves emblemàtiques 
cases blanques arrupides del vent de Tramuntana. 

9. Viticultura ecològica i biodinàmica al 
celler Mas Estela
Paradigma de la viticultura ecològica i biodinàmica 
i situat en un dels entorns més privilegiats, el  
Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta és la carta 
de presentació de Mas Estela, un celler familiar 
que transmet terroir en cadascun dels seus vins. 
El celler forma part de l’associació Ceps de Cap de 
Creus, integrada per tres viticultors que treballen 
al parc natural de forma eco.  

10.  Un celler al bell mig del Cap de Creus: 
Martín Faixó  
Camí de Cadaqués, per una carretera amb una 
de les vistes més espectaculars de l’Empordà, 
trobaràs el celler Martin Faixó: una experiència 
enoturística renovadora. Visita el celler i tasta els 
seus vins, desconnecta fent mindfulness entre 
vinyes i gaudeix del silenci de la nit a les seves 
suites al bell mig del Cap de Creus. També formen 
part de Ceps de Cap de Creus.

11.  Del Paratge de Tudela al Far del Cap de 
Creus
Segueix en ruta fins arribar al Paratge de Tudela. La 
seva geologia extraordinària va servir d’inspiració 
al geni Salvador Dalí. Arriba fins al Far del Cap de 
Creus, a fer-hi un vermut de territori o una copa 
de vi de la DO Empordà, o simplement gaudir-
hi de les impressionants vistes. Aquest racó de 
l’Empordà poc té a envejar a altres grans paisatges 
del món.
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https://www.salvador-dali.org/ca/museus/casa-salvador-dali-de-portlligat/
https://elbullifoundation.com/
https://espeltviticultors.com/ca/viticultura
http://www.restaurantelspescadors.com/
https://www.restaurantdraulic.com/
http://www.esbaluard-cadaques.net/
http://www.compartircadaques.com/?lang=ca
http://martinfaixo.com/ca/enoteca-mf.html
http://www.elsbrancs.com/ca/index.html
https://www.emporiumhotel.com/ca/restaurant-emporium
https://www.calajoncols.com/ca/
https://www.hotelterraza.com/ca/inici.html
https://hotelvillagala.com/
http://www.hotelmaslazuli.es/ca/
http://www.masvivent.com/ca/
https://www.hotelperalada.com/es
https://www.elportdelaselva.cat/ca/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/index.html
https://www.masestela.com/
http://martinfaixo.com/ca
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

