RUTES DES DE SANT JULIÀ
Sant Julià compta amb dos GRs importants que passen a prop de Mas Albereda. El
GR2 i el Meridià Verd.
Ambdós GRs són per un nivell d’iniciat. Des de l’hotel es pot escollir fer el tros que
vulguin, pels més preparats tenen l’oportunitat de fer un recorregut llarg o, pels no
tan entrenats, fer els quilòmetres perifèrics de Sant Julià que són fàcils i planers
ideals per fer amb la família o un grup d’amics.

GR2

Direcció Puiglagulla
Sortint de Sant Julià a l’inici de la carretera de Vilalleons es pot agafar el GR2 que va a Vilalleons
i Puiglagulla. Caminada bastant planera fins a Vilalleons i amb desnivells importants, continus barrancs i turons, fins a Puiglagulla.
Recomanem:
La vista des del Santuari de Puiglagulla. Tenen la possibilitat de dinar allà mateix, especialitzats en
carns a la brasa. Trucar per fer reserva o horaris: 93 888 82 10.
També proposem:
Si no es vol caminar fins a dalt el santuari es pot pujar amb cotxe i des d’allà es pot agafar el GR al
revés i tornar a Sant Julià o continuar-lo direcció Seva, camí inicial fàcil de fer i amb bones vistes,
seguint pels contraforts del massís del Montseny fins arribar a Aiguafreda.

Direcció Vilanova de Sau
Enfilant-se a Sant Julià direcció el cementiri enllacem amb el GR 2 direcció Vilanova de Sau. Sender inicial una mica abrupte. Si no es vol arribar a Sau, que ens portaria unes 5 hores, proposem
arribar fins a Sant Llorenç del Munt, una ermita. Recorregut de 2 hores.
Si s’arriba a Sau s’haurà recorregut l’espai natural de les Guilleries i Savassona. Conforma un dels
espais naturals més verges de la Catalunya central, on els boscos centreeuropeus i mediterranis
s’alternen amb la roca nua per modelar un paisatge primigeni.
També proposem:
Anar amb cotxe fins a Tavertet i agafar el GR2 fins el pantà de Sau que és de baixada. O desde Rupit agafar el GR 2.2, una variant que ofereix unes bones vistes dels cingles de Tavertet, que també
arriba al pantà de Sau.
Curiositat:
Els cingles de Tavertet és des d’on es va rodar la primera escena de la pel·licula Pa Negre
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GR MERIDIA VERD

Direcció Roda de Ter – Sant Martí Sescorts (nord)
Al costat de l’hotel, passant per l’ermita i seguint cap al turó de darrera marcat en una senyal de
transit a la rotonda, trobem el GR del Meridià verd.
Caminda d’uns 30 minuts fins a prop de Folgueroles i de bon fer amb canalla.
Folgueroles:
Es poden anar veure les lletres de Verdaguer escrites a terra amb l’aigua del riu (demanar com s’hi
arriba des de l’hotel o el punt d’informació de Folgueroles) i la casa Museu Verdaguer.
Un cop a Folgueroles es poden fer diferents rutes senzilles o es pot seguir el tram fins a Roda de
Ter, recorregut d’unes 3 hores tot passant pel Castell de Savassona.
Possibilitat d’aturar-se a esmorzar o dinar en un restaurant de Tavernoles que queda a mig camí i
servirà per carregar forces.
Roda de Ter:
Poble de l’escriptor Miquel Martí i Pol. Hi trobem un jaciment iber, l’Esquerda. Envoltat pel riu Ter.

RUTA DELS MOLINS

Sant Julià de Vilatorta – Calldetenes
Des del parc de les Set Fonts de Sant Julià es pot agafar la Ruta dels Molins de 3 km aproximadament, fins a Calldetenes. La ruta dels Molins fariners és de poca llargada, suau i especialment
entretinguda. Té sis molins, un d’ells es pot veure i l’altre fins i tot funciona, entrellaçats de camins,
basses, ponts, rescloses, fonts...
Possibilitat de dinar o sopar, a partir de l’estiu, al restaurant de les set fonts. Restaurant a l’aire lliure
de carns a la brasa, amanides,...
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CAMINS DEL BISBE I ABAT OLIVA
Els Camins del Bisbe i  Abat Oliba és una ruta d’art romànic que uneix la comarca del Bages, d’Osona
i la comarca del Ripollès utilitzant com a fil conductor el Bisbe i Abat Oliba.
A continuació trobaran els diferents trams que es poden fer del GR per a la comarca.

Vic – Folgueroles

(passant per Sant Julià de Vilatorta)
Km: 10,7
Temps aproximat: 2h 45
Desnivells: 65 m
Recomanem: fer el tros des de l’hotel fins a Folgueroles, camí de 30 minuts i de bon fer. Un cop a
Folgueroles fer les altres rutes proposades.

Folgueroles – Monestir de Sant Pere de Casserres
Km: 11,5
Temps aproximat: 3h
Desnivells: - 70 m
Llocs d’interès: Ermita de Mare de Déu de la Damunt a Folgueroles, el nucli de Tavèrnoles amb
l’església romànica de Sant Esteve, Església romànica de Sant Pere i Capella preromànica de Sant
Feliuet envoltada de tombes, Monestir de Sant Pere de Casserres.
Recomanem: si no es vol fer tota. Anar amb cotxe fins al Parador de Turisme de Vic i des d’allà
agafar el GR 151 fins a Sant Pere Casserres. Fàcil de fer i curt, 1 hora d’anada i 1 hora de tornada.
Possibilitat de dinar al restaurant de Sant Pere de Casserres, trucar per confirmar els horaris o
reservar taula 93 744 71 18.

Monestir de Sant Pere de Casserres – Vilanova de Sau
Km: 9,4 km
Temps aproximat: 2h 20
Desnivells: 86 m
Llocs d’interès: Vistes del riu Ter i del Pantà de Sau amb l’església de Sant Romà de Sau, Església
de Santa Maria de Vilanova i Museu arqueològic de Vilanova de Sau.
**Recomanem fer aquesta ruta**
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Vilanova de Sau – l’Esquirol
Km: 10
Temps aproximat: 2h 30
Desnivells: 297 m
Llocs d’interès: Vistes del Pantà de Sau, Presa del Pantà de Sau, Cingles de Tavertet, Nucli de Tavertet declarat Bé d’interès Cultural amb l’església romànica de Sant Miquel de Sorerols.

Tavertet – l’Esquirol
Km: 16,3 km
Temps aproximat: 4h
Desnivells: 130 m
Llocs d’interès: Cingles del Collsacabra, Nucli de Cantonigròs, Gorgues de la Foradada, Nucli de
l’Esquirol.
Recomanem: arribar-se a la Gorga de la Foradada.
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