
 
 

 

VINE A VIURE UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE…….. 

 

 

EL RECER de MASIA SERRA és un espai on desconnectar del dia a dia, 

envoltats de vinyes i enmig del paratge Natural de l'Albera. 

 

Et proposem una sèrie d'experiències per gaudir de la màgia del món del 

vi, i que et permetran descobrir el nostre bell entorn. Posem a la seva 

disposició l'interessant món del vi, i els regals de la natura. 

 

EXPERIÈNCIES PER DESCOBRIR EL NOSTRE ENTORN   

 

Al voltant del celler trobareu camins i carreteres que us permetran fer 

una bonica excursió tot caminant o en bicicleta,  i gaudir al màxim de la 

natura i el nostre entorn. Tenim un espai per poder guardar la vostra 

pròpia bicicleta, o bé podeu llogar-la.  

Podreu realitzar les rutes a través de l'App de Wikiloc. Els temps de cada 

ruta són aproximats, doncs dependrà del vostre ritme. 

Us proposem gaudir de la tranquil·litat, observant i olorant les plantes 

mediterrànies que trobem en el paisatge de l’Albera, sentint el clima a la 

pell, tot escoltant els ocells.  
 

Gaudireu d’un paisatge on la vinya, el bosc, els olivars i els camps formen 

un mosaic ecològic de bellesa extraordinària, considerat Espai Natural 

Protegit del Massís de l’Albera, incorporat al PEIN l’ any 1992.  

 

 

Disposem de vàries rutes per oferir-vos:  

 

- Ruta del vi DO Empordà  

Pels amants del món del vi, la Ruta del vi de la DO Empordà us permetrà 

visitar altres cellers i tastar vins empordanesos molt singulars, així com 

gaudir de moltes altres activitats en l'entorn màgic de la vinya ( tastos 

amb caiac, tastos en un vaixell de pesca .....)  

 

 

 

 



- Ruta al Castell de Requeses 

Es tracta d’ una ruta circular pel Parc Natural de l’Albera , agafant el 

camí que surt del celler i arribant al mateix poble de Cantallops. Durant 

el recorregut podrem gaudir del passeig tot observant el bosc i el riu, fins 

arribar al Castell de Requesens. Podem seguir el trajecte fins arribar a l’ 

avió estavellat. Es tracta d’ un avió francès que es va estavellar durant 

les tasques d’ extinció d’ un incendi a l’Albera l’ any 1986.  

 

 

- Visita al Castell de Requesens  

Podeu arribar-hi caminant ( seguint la ruta anterior), o bé amb el vostre 

propi vehicle.  

El guia us transportarà a l'època medieval, i des de dalt del turó on es 

troba, podreu contemplar unes espectaculars vistes de la plana de l' 

Albera. 

La visita guiada al Castell de Requesens té un preu de 7,00.-€ per persona. 

Cal fer la reserva prèvia. 

 

 

- Ruta Megalítica de l’ Albera   

L’ Alt Empordà és terra de dòlmens. A tota la comarca hi ha una 

cinquantena d'aquestes tombes megalítiques aixecades entre el 3.500 i 

el 1.800 a.C. La majoria d'aquestes construccions es troben a la serra 

de l'Albera, coronant turons i colls, orientades al sud perquè el Sol entrés 

dins la cambra sepulcral. Només al voltant de Cantallops, el castell de 

Requesens i La Jonquera en podem veure una vintena, tot pujant i 

baixant carenes i fent un cercle. 

La ruta megalítica de l'Albera comença al nucli urbà de Cantallops, on 

trobarem cinc dòlmens, entre els quals destaquen el del Coll del Medàs. 

La sortida es pot fer caminant des de Cantallops, o arribar amb vehicle 

propi fins al Coll de Medàs. En aquest punt tenim dues opcions, deixar 

aquí el cotxe i començar a caminar  fins arribar a visitar els dòlmens, o si 

no podem arribar-hi amb el vehicle. 

 

 

- Ruta Megalítica Els Estanys  

 És una experiència on viatjareu a la prehistòria tot passejant per la zona 

dels Estanys de la Jonquera, un espai amb un encant especial; entre  

 

suredes i estanys plens de vida, on apareixen dòlmens, menhirs i un 

cromlec. Aquesta zona va ser declarada Reserva Natural de Fauna 

Salvatge l’any 1996. Està inclosa dins l’espai del PEIN “Estanys de la 

Jonquera” i dins l’espai de la Xarxa Natura 2000 ES5120009 “Basses de 

l’Albera”. 

 

 

 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/albera


- Passeig de natura  

El passeig de natura,  és una ruta planera on us proposem gaudir de la 

tranquil·litat, observant i olorant les plantes mediterrànies que trobem en 

el paisatge de l’Albera, sentint el clima a la pell, i tot escoltant els ocells. 

Gaudireu d’un paisatge on la vinya, el bosc, els olivars i els camps formen 

un mosaic ecològic de bellesa extraordinària, considerat Espai Natural 

Protegit del Massís de l’Albera, incorporat al PEIN l’ any 1992.  

 

 

- Ruta amb E-Bikes  

Durada ruta: aproximadament 2h 30 min 

Preu: 80,00.-€ per persona (inclou l’acompanyament d’un guia durant 

tota la ruta)  

 

L’ experiència es realitza tot l'any prèvia reserva. 

La ruta amb “E-bikes” es fa amb bicicleta elèctrica de muntanya de gran 

qualitat, tot pedalant sense cansar-vos massa, gracies al potent motor 

Rieju. Si sou amants de l’esport, la natura i del vi, us oferim una experiència 

esportiva única, pensada tant per persones amb un cert domini de la 

bicicleta de muntanya, com per a experts.  

 

Us proposem gaudir d'un paisatge que enamora: l'Albera de Cantallops, 

descobrint l’històric Castell de Requesens, on gaudireu d´unes 

fantàstiques vistes de la plana empordanesa.  

 

De tornada podreu gaudir d’un tast dels nostres vins, acompanyat 

d’embotits i formatges artesans i de proximitat, d’ un pícnic entre vinyes, 

o bé acompanyat de qualsevol de les dues opcions de dinar maridat que 

oferim.   

 

Aquesta experiència només es pot dur a terme en combinació amb 

alguna de les experiències anteriors. 

 

Inclou:  

 

• Lloguer e-bikes marca Rieju 
• Bateria carregada al 100% 

• Cadenat 
• Casc 

• Assegurança 

• Guia 

 

Es recomana portar roba d'esport i especialment de culot de 
bicicleta si se'n té. 

 

 



 

VISITES D’INTERÈS  

 

Us volem recomanar una sèrie de visites que us permetran conèixer la 

màgia de l’ Empordà , un paratge únic amb una gran riquesa històrica , 

cultural i gastronòmica.   

 

- Visita a Figueres   

 

La capital de l'Alt Empordà, Figueres, és el municipi amb més població 

de tota la comarca. Es troba a 36 km de Girona, a 65 km de Perpinyà i a 

136 km de Barcelona. 

Al voltant de l'església de Sant Pere s'hi anà establint el nucli medieval 

de Figueres. Aquesta està datada l'any 1020 i té característiques de 

diferents estils (romànic, gòtic i neoclàssic) ja que patí diverses 

transformacions al llarg del temps. 

El 1974 s'inaugurà el gran Teatre-museu Dalí construït damunt de les 

restes de l'antic teatre de la localitat. La seva decoració externa ja dóna 

una pinzellada del que podem trobar en el seu interior ple d'obres que 

ens marquen la trajectòria d'aquest artista figuerenc. Igual que a la resta 

de la ciutat. 

A Figueres hi podem trobar tres museus més; el museu del joguet de 

Catalunya, el museu de l'Empordà i el museu de la tècnica de 

l'Empordà.  

L'any 1766 s'inaugurà a Figueres una altre construcció declarada, avui 

dia, monument historicoartístic, el Castell de Sant Ferran. Ocupa un 

territori de 32ha situat a la muntanyeta de Figueres, les seves magnituds 

el caracteritzen com la fortalesa més gran d'Europa del segle XVIII i  el 

monument més gran de Catalunya. 

A més, a Figueres podreu gaudir d’ una amplia i exquisida oferta de 

restaurants dels que us podem donar més detalls segons les vostres 

preferències.  

 

- Visita al Monestir de Sant Pere de Rodes 

El Monestir de Sant Pere de Rodes s’aixeca en un dels cims de la 

Serra de Rodes, una cadena a primera línia de mar al nord de l’Alt 

Empordà, a uns 520 m d’alçada. És un dels nombrosos testimonis de 



l’arquitectura romànica catalana, però potser és un dels més 

sofisticats arquitectònicament. 

Des del monestir es pot gaudir d’una de les millors vistes del Cap de 

Creus, amb la badia del Port de la Selva i la mar d’ Amunt( part nord 

del Cap de Creus), a més de bona part del Massís del Cap de Creus.  

Podem seguir el trajecte fins arribar al poble de Cadaqués i fer la 

seva visita tot passejant pels emblemàtics carrerons, entrar a les seves 

botigues , i gaudir de les seves terrasses i cales.   

Una de les cales més populars de Cadaqués és la cala de Portlligat, 

on Dalí va residir-hi durant molt de temps.  

La casa de Dalí té el seu origen en un grup de barraques de 

pescadors. Precisament, va ser en aquest indret  on l’artista va trobar 

la pau i la inspiració per dur a terme moltes de les seves creacions 

artístiques. Podeu fer-hi la visita guiada prèvia reserva .  

 

- Les Ruïnes d’Empúries  

 

Les ruïnes i el museu estan oberts durant tot l'any, però és durant els mesos 

d'estiu quan podrem gaudir de magnífiques activitats complementàries 

com visites teatralitzades, visites virtuals, concerts en el fòrum i tallers 

familiars, entre d'altres.  

Es pot també fer un passeig pel veïnat de Sant Martí d’ Empúries , 

conservat com a poble medieval, fer un passeig vora mar, o passar una 

estona a la seva platja.  

 

 

- Visita al poble de Pals  

 

Us convidem a fer una passejada pel recinte gòtic del poble de Pals .  

Passejant  pels carrerons empedrats de la vila medieval,  tant de dia com 

de nit i a  qualsevol època de l'any, us sorprendrà la llum de colors ocres 

i daurats reflectida a la pedra sorrenca dels edificis. Hi trobareu, al vostre 

pas, la plaça Major, les tombes visigòtiques, l'església, el castell, la torre 

de les Hores, la muralla... que anireu deixant enrere al llarg del recorregut 

fins a arribar al mirador Josep Pla des d'on podreu contemplar la bellesa 

de la plana empordanesa presidida pel massís del Montgrí amb les illes 

Medes al fons. 

Passejar pels carrers i carrerons de la vila ens transporta directament a 

l’època medieval: hi trobem voltes de pedra, arcs de ferradura, 

portalades i finestres romàniques, gòtiques, etc. Observant els detalls, 

trobarem també l’empremta dels antics pobladors a la pedra on 



esculpiren les sepultures antropomòrfiques corresponents a l’alta edat 

mitjana. Podeu aprofitar la visita al Baix Empordà per passar per altres 

pobles d’ interès cultural com Peratallada i Ullastret, i d’altres més 

costaners com Calella o Llafranc.  

   

- Visita a la ciutat de Girona  

La ciutat històrica de Girona permet resseguir més de 2.000 anys 

d'història a partir de dos recintes fortificats, la Força Vella, on s’ hi troba 

la Catedral, i l'Eixample Medieval. El primer correspon a la fundació 

romana i el segon a l'ampliació de les muralles durant els segles XIV i 

XV. Els monuments hi són abundants i molt notables les riqueses 

artístiques que conserven. 

L'atracció de Girona es completa amb un dels espais més 

emblemàtics, el Call jueu, format per un laberint de carrerons i de patis 

que mantenen l'aura dels temps medievals. És un dels barris jueus més 

ben conservats d'arreu del món i una mostra evident de la importància 

que va tenir la cultura jueva a Girona.  

 

 

 

 

 


