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L’entorn

Ens trobem en un espai de pas situat a tocar del mar i la muntanya, que acull i 

acarona poblets rurals, com Campllong, amb encants diferents i emblemàtics, la 

fira, festes, esdeveniments, paisatges i tradicions, gaudint de la millor cuina 

tradicional casolana, arrelada als productes de la terra.

Som una terra de passeig que us convida a conèixer-la a peu o en bici per 

descobrir la nostra riquesa natural i gastronòmica. Deixeu-vos sorprendre amb 

les nostres propostes interessants.

El poble

Ens trobem en un espai de pas situat a tocar del mar i la muntanya, que acull i 

acarona poblets rurals, com Campllong, amb encants diferents i emblemàtics, la 

fira, festes, esdeveniments, paisatges i tradicions, gaudint de la millor cuina 

tradicional casolana, arrelada als productes de la terra.
Som una terra de passeig que us convida a conèixer-la a peu o en bici per 

descobrir la nostra riquesa natural i gastronòmica. Deixeu-vos sorprendre amb 

les nostres propostes interessants.



Ruta | La Riera Seca 



Ruta | La Bruguera



Granja La Selvatana

La Torre Llupiana

Ens trobem en un espai de pas situat a tocar del mar i la muntanya, que acull i 

acarona poblets rurals, com Campllong, amb encants diferents i emblemàtics, la 

fira, festes, esdeveniments, paisatges i tradicions, gaudint de la millor cuina 

tradicional casolana, arrelada als productes de la terra.

Som una terra de passeig que us convida a conèixer-la a peu o en bici per 

descobrir la nostra riquesa natural i gastronòmica. Deixeu-vos sorprendre amb 

les nostres propostes interessants.

L’Esglèsia

Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals



Local Social
Mas Canyet

Can Xiquet
Can Barris

l restaurant Can Barris esta situat a la car

 obert cada dia d



Mas Serinyà

Mas Serinyà és una casa de turisme rural caracteritzada per la seva 

aposta per la macrobiòtica.

Esta situada al veïnat de la Bruguera, als afores del nucli urba

Sant Dionís

L’agroturisme Sant Dionís, es una masia fortificada del S.XIII, adosada a una 

capella dedicada a Sant Dionís, que va ser destruida pels francesos a principis del 

S. XIX i de la qual segueix conservant el nom. Actualment ha sigut restaurada i 

habilitada amb les comoditats del món actual, conservant l’estil propi de la casa.

Sant Dionís esta ubicada en una finca agropecuaria, rodejada de camps de cultiu 

i animals de granja.



El Musicant

La Fira Comarcal

Després de més d’un quart de segle d’existència continuada, la Fira Comarcal de 

Primavera de Campllong ha esdevingut un referent dins del món comercial, 

agrícola i ramader català. La tradició i la modernitat es donen de la mà en 

aquesta trobada que visiten més de 30.000 persones.

Anualment, el primer cap de setmana després de Setmana Santa, la Fira de 

Campllong ofereix una diversitat d’actes a un públic molt nombrós i es 

converteix en un veritable aparador de l’activitat econòmica i social, no 

solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província. Tota la 

seva vitalitat es mostra a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial 

(espais exteriors i estands a la carpa coberta), a les parades de venda de 

productes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària 

cola i industrial antiga i actual, mercat d’ocasió, etc.



PERNIL CUIT
CANTINE APERTE SAN VALENTINO

CARGOLS YOGURTJORNADES GASTRONOMIQUES

VINS GASTRONOMIA  LOCAL



Moltes gràcies


