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COM ARRIBAR · CÓMO LLEGAR

SERRA DE PRADES
El Càmping Serra de Prades es troba situat a Vilanova de Prades, un petit
poble de muntanya de la comarca de la Conca de Barberà i molt a prop
de la Costa Daurada i Barcelona. Disposa de bungalows de pedra i de
fusta, apart hotel, mobilhomes i parcel·les. És un lloc ideal per a la
pràctica de molts esports ja que es troba dins les Muntanyes de Prades,
un gran massís boscós, en part protegit. Aquests esports es
complementen amb els serveis que ofereix el propi establiment, com
piscina climatitzada, massatgista, hípica, spa, mini zoològic, wifi gratuït
i un magnífic restaurant obert a tothom on es pot degustar una cuina de
proximitat a més de menús especials.

I PER LES FAMILIES... ·

El ressort dels esportistes

El Càmping Serra de Prades es troba situat a Vilanova de Prades, un petit poble de muntanya
de la comarca de la Conca de Barberà i molt a prop de la Costa Daurada i Barcelona. Disposa
de bungalows de pedra i de fusta, apart hotel, mobilhomes i parcel·les. És un lloc ideal per a la
pràctica de molts esports ja que es troba dins les Muntanyes de Prades, un gran massís
boscós, en part protegit. Aquests esports es complementen amb els serveis que ofereix el propi
establiment, com piscina climatitzada, massatgista, hípica, spa, mini zoològic, wifi gratuït i un
magnífic restaurant obert a tothom on es pot degustar una cuina de proximitat a més de menús
especials.

El resort de los deportistas

330 dies de sol.

Vilanova de
Prades

Obert tot l’any!

330 días de sol. Abierto todo el año.

Y PARA LAS FAMÍLIAS...

El Càmping Serra de Prades ofereix un extens programa d’activitats pels més petits i els més
grans durant tot el dia. A més, hi ha activitats amb cavalls, mini zoo, zona esportiva, visites a
cellers de vi, a camps de tòfona i un llarg etc.
El Càmping Serra de Prades ofereix un extens programa d’activitats pels més petits i els més grans durant tot el dia. A més,
hi ha activitats amb cavalls, mini zoo, zona esportiva, visites a cellers de vi, a camps de tòfona i un llarg etc.

SPORT LOUNGE

Carretera

Des de Barcelona, Autopista, sortida 8 l’Albi
(direcció el Vilosell-Vallclara).
Des de Tarragona, N 240, sortida 47.
Des de Lleida, N 240, sortida 47.
Des de Madrid, sortida 8 l’Albi (direcció el
Vilosell-Vallclara).

Ferrocarril

Estació de Vimbodí a 12 km

Aeroports més propers
Barcelona 135 km
Reus: 53 km
Lleida: 68 km

ESDEVENIMENTS · EVENTOS

Situat a la terrassa del Restaurant Els Ceps, és un espai on podràs consultar mapes, llibres i
documentació relacionada amb els esports mentre estàs dinant, fent una cervesa o un cafè.
Lloc de trobada imprescindible, tant pels que estan allotjats al càmping com pels que estan
de ruta. Et sentiràs com a casa.
Situat a la terrassa del Restaurant Els Ceps, és un espai on podràs consultar mapes, llibres i documentació relacionada amb
els esports mentre estàs dinant, fent una cervesa o un cafè. Lloc de trobada imprescindible, tant pels que estan allotjats al
càmping com pels que estan de ruta. Et sentiràs com a casa.

RESTAURANT ELS CEPS
Restaurant obert a tothom especialitzat en cuina tradicional i de proximitat. Gràcies als
acords establerts amb els productors de la zona, podràs comprar a la seva botiga oli de les
cooperatives de l’Albi i Cervià, vi dels Cellers Tomàs Cusiné i Vega Aixalà, Safrà de Cervià i
Tòfona de la Conca, tot a preu d’elaborador.
Restaurant obert a tothom especialitzat en cuina tradicional i de proximitat. Gràcies als acords establerts amb els productors
de la zona, podràs comprar a la seva botiga oli de les cooperatives de l’Albi i Cervià, vi dels Cellers Tomàs Cusiné i Vega
Aixalà, Safrà de Cervià i Tòfona de la Conca, tot a preu d’elaborador.

- Ultratrail Muntanyes de la Costa Daurada: finals d’abril
- Marxa Ciclista Polar la Mussara: finals de maig
- Vipxtrem (BTT): primers de juliol
- Ultratrail Muntanyes de la Costa Daurada: finals d’abril
- Marxa Ciclista Polar la Mussara: finals de maig
- Vipxtrem (BTT): primers de juliol

Carretera
Des de Barcelona, Autopista, sortida 8 l’Albi (direcció
el Vilosell-Vallclara).
Des de Tarragona, N 240, sortida 47.
Des de Lleida, N 240, sortida 47.
Des de Madrid, sortida 8 l’Albi (direcció el
Vilosell-Vallclara).

Ferrocarril
Estació de Vimbodí a 12 km
Aeroports més propers
Barcelona 135 km
Reus: 53 km
Lleida: 68 km

CÀMPING SERRA DE PRADES
C/ Sant Antoni s/n
Vilanova de Prades 43439
info@serradeprades.com
www.serradeprades.com
Tf. 0034 977 869 050

BALNEARIS · BALNEARIOS
El Càmping Serra de Prades té acords per a que els
seus clients puguin gaudir de preus especials en
aquests balnearis.
- Rocallaura, a 36 km
- Vallfogona de Riucorb, a 48 km

Pregunti a Recepció

El Càmping Serra de Prades té acords per a que els seus clients
puguin gaudir de preus especials en aquests balnearis.
- Rocallaura, a 36 km
- Vallfogona de Riucorb, a 48 km
Pregunti a Recepció

Muntanyes de la Costa Daurada.

Montañas de la Costa Daurada.

www.serradeprades.com

CICLISME

SENDERISME I TRAIL RUNNING

CICLISMO

Són moltes les pistes forestals, camins i corriols on es pot
practicar aquest esport. Tots els recorreguts surten del
càmping. Oferim circuits molt fàcils per passar un matí
coneixent aquest magnífic entorn en bicicleta elèctrica
fins a recorreguts dirigits a aficionats molt preparats
físicament.

BICICLETA DE MUNTANYA ·

BICICLETA DE MONTAÑA

També són nombrosos els camins i senders que envolten
aquest indret. El patrimoni cultural i paisatgístic existent
dóna molt valor als mateixos amb el que podem fer excursions i travesses que ens enriquiran de manera notable.

SENDERISMO Y TRAIL RUNNING

ESCALADA

ESCALADA

SENDERISME · SENDERISMO

També són nombrosos els camins i senders que envolten aquest indret. El
patrimoni cultural i paisatgístic existent dóna molt valor als mateixos amb el
que podem fer excursions i travesses que ens enriquiran de manera notable.

Són moltes les pistes forestals, camins i corriols on es pot practicar aquest
esport. Tots els recorreguts surten del càmping. Oferim circuits molt fàcils per
passar un matí coneixent aquest magnífic entorn en bicicleta elèctrica fins a
recorreguts dirigits a aficionats molt preparats físicament.

CIRCUITS DE DESCENS

A la part superior de la Serra de Prades i a poca distància del càmping s’inicien unes trialeres per a tots els nivells que van a parar al fons de la vall, algunes
d’elles de les més llargues de Catalunya, de considerable longitud i amb un desnivell negatiu de quasi 600 m. El retorn es fa amb el transport de la organització.
CIRCUITS DE DESCENS
A la part superior de la Serra de Prades i a poca distància del càmping s’inicien unes trialeres per a tots els nivells que van a parar al fons de la vall, algunes d’elles de les més llargues de
Catalunya, de considerable longitud i amb un desnivell negatiu de quasi 600 m. El retorn es fa amb el transport de la organització.
- Lloguer de bicicletes, incloses elèctriques
Alquiler de bicicletas, incluidas eléctricas
- Possibilitat de guia
Posibilidad de guía
- Sortides programades
Salidas programadas
- Botiga de recanvis, taller i rentat
Tienda de recambios, taller y lavado
- Lloc segur per guardar les bicicletes
Sitio seguro para guardar las bicicletas
- Transport per desplaçaments i emergència
transporte para desplazamientos y emergencia
- Rentat de roba
Lavado de ropa
- Menús especials
Menús especiales
Conca de Barberà, Priorat, les Garrigues, Baix Camp... comarques molt
conegudes pels aficionats ja que ofereixen carreteres perfectament
asfaltades i amb poc trànsit. A més disposa de tot tipus de terreny, amb
ports de totes les categories. Tots els circuits són circulars i de diferent
dificultat.

EL 3RIUS: L’Aventura en BTT feta a la teva mida que mai oblidaràs
Molt a prop de Vilanova neixen tres rius, tots tres amb una longitud aproximada d’uns 60
km i els quals es dirigeixen a vessants diferents: el Set se’n va cap a Lleida; el Francolí cap
a Tarragona i el Montsant, cap a l’Ebre. Els 3Rius és molt més que fer uns recorreguts en
bicicletes; podràs visitar monestirs, cellers, museus i un llarg etc, tot mentre practiques el
teu esport favorit. Un viatge enriquidor que podràs fer a la teva mida seguint els cursos
dels rius fins la seva desembocadura. Magnífiques aventures en BTT que et portaran un o
dos dies, en funció dels km que vulguis fer.
Passaport Els 3Rius: inclou un descompte del 10% al Restaurant Els Ceps i un descompte
del 10% al Càmping Serra de Prades per l’any següent. Preu: 5€.

Si fas els tres en un mateix any, podràs optar a nombrosos premis.

EL 3 RIUS: L’Aventura en BTT feta a la teva mida que mai oblidaràs
Molt a prop de Vilanova neixen tres rius, tots tres amb una longitud aproximada d’uns 60 km i els quals es
dirigeixen a vessants diferents: el Set se’n va cap a Lleida; el Francolí cap a Tarragona i el Montsant, cap a
l’Ebre. Els 3Rius és molt més que fer uns recorreguts en bicicletes; podràs visitar monestirs, cellers, museus i
un llarg etc, tot mentre practiques el teu esport favorit. Un viatge enriquidor que podràs fer a la teva mida
seguint els cursos dels rius fins la seva desembocadura. Magnífiques aventures en BTT que et portaran un o
dos dies, en funció dels km que vulguis fer.
Passaport Els 3Rius: inclou un descompte del 10% al Restaurant Els Ceps i un descompte del 10% al Càmping
Serra de Prades per l’any següent. Preu: 5€.
Si fas els tres en un mateix any, podràs optar a nombrosos premis.

BICICLETA DE CARRETERA ·

En pocs llocs del món es concentren tantes vies d’escalada i de tanta qualitat com en aquest indret. El
càmping Serra de Prades és el lloc ideal per ser el punt de partida ja que en poc més de mitja hora ens
trobem un autèntic paradís pels escaladors, a més d’oferir guies titulats que fins i tot, podran traslladar-nos als diferents espais.
Hem dissenyat circuits molt fàcils, ideals pels que volen fer una passejada pels voltants
de Vilanova i excursions ja més llargues, d’unes quantes hores i amb més desnivell per a
qui vulgui passar tot un dia coneixent el territori.
CIRCUIT TERAPÈUTIC: oferim una passejada única en mig d’un magnífic bosc que és
propietat del càmping, on entre altres ens podrem abraçar als arbres, entre ells un
castanyer centenari, dels més grans de Catalunya. Entre quatre no arribarem a rodejar-lo!
Estarem en el més absolut silenci i de tant en quant només sentirem els ocells que tenen
els seus nius en els arbres del voltant.

Hem dissenyat circuits molt fàcils, ideals pels que volen fer una passejada pels
voltants de Vilanova i excursions ja més llargues, d’unes quantes hores i amb més
desnivell per a qui vulgui passar tot un dia coneixent el territori.
CIRCUIT TERAPÈUTIC: oferim una passejada única en mig d’un magnífic bosc que
és propietat del càmping, on entre altres ens podrem abraçar als arbres, entre ells
un castanyer centenari, dels més grans de Catalunya. Entre quatre no arribarem a
rodejar-lo! Estarem en el més absolut silenci i de tant en quant només sentirem els
ocells que tenen els seus nius en els arbres del voltant.

ESPAI VILANOVA: situades al mateix costat del càmping. A la Serra de la Llena hi ha catalogades desenes de vies de diversa dificultat. Ideal per tots aquells que es volen
iniciar en aquest esport o pels que volen pujar de grau. Les vies estan orientades en gran part al sud, amb el que són molt apreciades per fer-les a l’hivern.
Espai Vilanova: situades al mateix costat del càmping. A la Serra de la Llena hi ha catalogades desenes de vies de diversa dificultat. Ideal per tots aquells que es volen iniciar en aquest esport o
pels que volen pujar de grau. Les vies estan orientades en gran part al sud, amb el que són molt apreciades per fer-les a l’hivern.

ESPAI SIURANA: mundialment reconegut, és un paradís de l’escalada esportiva sobre roca calcària. Centenars de vies d’escalada i és un lloc de pelegrinatge dels millors

TRAIL RUNNING

escaladors. Qui no coneix la Rambla?
Espai Siurana: mundialment reconegut, és un paradís de l’escalada esportiva sobre roca calcària. Centenars de vies d’escalada i és un lloc de pelegrinatge dels millors escaladors. Qui no coneix
la Rambla?

ESPAI MARGALEF: explosiva zona d’escalada amb conglomerat calcari situada en ple Parc Natural del Montsant. Hi ha més de 400 vies equipades.
Espai Margalef: explosiva zona d’escalada amb conglomerat calcari situada en ple Parc Natural del Montsant. Hi ha més de 400 vies equipades.

NÒRDIC WALKING

BICICLETA DE CARRETERA

NÒRDIC WALKING

Els camins de Vilanova de Prades estan preparats per acollir els practicants d’aquest esport tant popular als països centreeuropeus. Està
considerat un dels esports més complets, similar a l’esquí de fons i on
es mouen la gran majoria dels músculs del cos humà.
Oferim sortides organitzades per a diferents nivells al voltant del
càmping això com lloguer de bastons.

RUTA CRONOMETRADA: Fes la cronoescalada tantes
vegades com vulguis i entra al rànquing per obtenir
premis
El coll de la Mola és un dels ports més bonics de Catalunya.
Descarrega’t l’APP gratuïta al càmping i podràs gaudir de
sortejos, regals i promocions. Els primers classificats (homes i
dones) gaudiran d’un magnífic premi.
Cronòmetre: hi ha 2 punts de cronometratge. El primer està
situat al punt més alt, a la cruïlla de Vilanova i el segon a
l’arribada, al càmping després de 3 km de descens.
Tots aquells que realitzin el circuit tindran un descompte del
10% per aquell mateix dia a la cafeteria i restaurant i un 10%
al càmping si hi vas durant els següents 2 mesos presentant la
realització de la ruta en el teu telèfon.

En pocs llocs del món es concentren tantes vies d’escalada i de tanta qualitat com en aquest indret. El càmping Serra de Prades és
el lloc ideal per ser el punt de partida ja que en poc més de mitja hora ens trobem un autèntic paradís pels escaladors, a més d’oferir
guies titulats que fins i tot, podran traslladar-nos als diferents espais.

Els corredors tenen una gran varietat de circuits per realitzar entrenaments a diferents alçades i tipologia. Des de pistes planes molt atlètiques fins a senders
tècnics de força desnivell. Hem pensat en tots aquells que estimen aquest esport.
1/3 VERTICAL
333 metres cara amunt fins arribar a la Punt del Curull. Sortint molt a prop del poble de Vallclara, arribarem a un dels cims amb millors vistes de la comarca.
RUTA CRONOMETRADA: Fes la cronoescalada tantes vegades com vulguis i entra al rànquing per obtenir
premis. El coll de la Mola és un dels ports més bonics de Catalunya. Descarrega’t l’APP gratuïta al càmping i
podràs gaudir de sortejos, regals i promocions. Els primers classificats (homes i dones) gaudiran d’un magnífic
premi. Cronòmetre: hi ha 2 punts de cronometratge. El primer està situat al punt més alt, a la cruïlla de Vilanova
i el segon a l’arribada, al càmping després de 3 km de descens. Tots aquells que realitzin el circuit tindran un
descompte del 10% per aquell mateix dia a la cafeteria i restaurant i un 10% al càmping si hi vas durant els
següents 2 mesos presentant la realització de la ruta en el teu telèfon.

Els corredors tenen una gran varietat de circuits per realitzar entrenaments a diferents alçades i tipologia. Des de pistes planes molt atlètiques fins a senders tècnics de força desnivell. Hem
pensat en tots aquells que estimen aquest esport.
1/3 VERTICAL: 333 metres cara amunt fins arribar a la Punt del Curull. Sortint molt a prop del poble de Vallclara, arribarem a un dels cims amb millors vistes de la comarca.

Els camins de Vilanova de Prades estan preparats per acollir els practicants
d’aquest esport tant popular als països centreeuropeus. Està considerat un dels
esports més complets, similar a l’esquí de fons i on es mouen la gran majoria
dels músculs del cos humà.
Oferim sortides organitzades per a diferents nivells al voltant del càmping això
com lloguer de bastons.

