HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

c o l l b at ó

Dissabtes, diumenge i festius:
De 10 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h.
Consulteu els horaris de les visites guiades
(no es permet l’entrada per lliure a les Coves).

Juliol i agost, obert de dimarts a diumenge.

Recomanem reservar prèviament.
Per a grups, possibilitat de concertar visites fora d’aquests horaris.
Més informació i reserves

COVES
DEL SALNITRE

Tel: 93 777 90 76
turisme@collbato.cat - www.collbato.cat
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h:
Oficina de Turisme de Collbató
Plaça de l’Era, s/n. Collbató
Caps de setmana i festius, de 10 a 13 h:
Punt d’Informació de l’Àrea d’Esplai
de la Salut (Coves)

Un món fascinant
al cor de la muntanya
de Montserrat

• La visita es fa a peu i requereix pujar graons.
• La temperatura a l’interior de les Coves és de 14 graus,
i la humitat relativa del 97%.
• Les Coves del Salnitre són dins del Parc Natural
de Montserrat. Respecteu l’entorn.
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Un món fascinant al cor de
la muntanya de Montserrat

La muntanya de Montserrat amaga a les seves entranyes un món subterrani espectacular. D’entre els
avencs que foraden la muntanya, destaquen les Coves
del Salnitre, les més grans dins el cor de la muntanya
màgica, que constitueixen un extraordinari llegat natural de milers i milers d’anys.
Per descobrir les Coves del Salnitre, ens endinsarem en
un recorregut de 500 metres per les diferents galeries i
cavitats, decorades per estalagmites i estalactites amb
mil·lennis d’història, sinuosos passadissos naturals que
ja van descobrir pobladors del neolític i que han estat
font d’inspiració d’artistes com Rusiñol. Les Coves del
Salnitre són un dels centres que integren el Geoparc de
la Catalunya Central, que forma part de la Xarxa Europea de Geoparcs des del setembre de 2012.

Collbató, porta de Montserrat
Portal d’entrada per excel·lència a Montserrat, la vila
de Collbató acull milers de pelegrins d’arreu del món.
Amb una localització privilegiada, des d’on s’abasten
tots els tresors del parc natural, disposa d’un interessant llegat cultural, històric i artístic, a més d’un nucli
medieval singular i una rica i variada gastronomia.

Us proposem diferents paquets
d’activitats i àpats que
us permetran descobrir les
Coves del Salnitre i el seu entorn.

PAQUETS
TURÍSTICS

