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El Dolmen Màgic · Vila-Rodona (Alt Camp)

Municipi 		Vila-rodona
Comarca 		Alt Camp
Preu 4,00€ persona/nit
Places 20 / 60
Descripció
És un terreny gran amb bones vistes i ombra, situat a 600
metres de Vila-rodona, a prop del poble però aïllat i a una
cert altura. El poble té l’únic columbari romà de Catalunya
conservat, dòlmens històrics i un pou de neu d’accés
lliure. A més a més, disposa de serveis com piscina, pistes
esportives i centre mèdic. El riu Gaià travessa el poble i és
bonic veure els ponts penjants que hi ha (un al poble i tres
o quatre a fora, als GR, on trobem zones de bany). Situat
molt a prop de Santes Creus (a 75 minuts a peu) i amb
excursions a peu ja senyalitzades.
El terreny disposa de serveis com vàters, dutxes, cuina i un
menjador exterior.
Enllaç www.campaments.cat/terreny/el-dolmen-magic
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Vols conèixer el Dolmen Màgic?

Excursions a l’entorn del terreny d’acampada El Dolmen Màgic
Riu Gaià - Aiguamúrcia - Santes Creus

GR 172: Sant Joan de Mediona-Santes Creus

Excursió circular amb molt poc desnivell i força
atractiva per la rellevància dels llocs que es poden
visitar: el monestir de Santes Creus, els pintorescos
ponts de fusta que hi ha sobre el riu i la magnífica
albereda del costat del Gaià.

Itinerari per anar de Sant Joan de Mediona fins
a Santes Creus tot seguint el tram el GR 172, que
travessa la serra d’Ancosa, un indret protegit
d’ambient mediterrani amb presència d’esglésies
i castells, i amb una bona vista de l’Anoia, l’Alt
Camp i l’Alt Penedès, especialment des del puig del
Castellar, el punt més elevat de la ruta (944 m).
Distància 35 km
Altitud mínima 300m
Altitud màxima 944 m
Enllaç excursió Mirar etapa 5 i 6:

Dossier

Distància 13,18 km
Altitud mínima 187 m
Altitud màxima 362 m
Enllaç excursió

