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Vine a descobrir
l’ànima interior del Maestrat

Maestrat, ànima interior és un territori amb una singularitat 
i riquesa etnogràfica privilegiada que es troba entre la costa 
mediterrània i l’interior més muntanyenc.

Aquesta terra és un viu reflex de la cultura mediterrània en 
tots els seus vessants. Un lloc ple d’història i amb un patrimoni 
natural, agrícola i gastronòmic excepcional.

La singularitat dels seus racons és un dels seus trets 
més diferenciadors. La seua abrupta naturalesa i el seu 
paisatge esguitat d’oliveres mil·lenàries i garrofers dibuixa 
panoràmiques plenes de bellesa, que es mesclen amb una 
gran riquesa etnogràfica i conviden a descobrir la petjada 
d’altres civilitzacions i a practicar activitats a l’aire lliure.

Coneix la riquesa cultural d’aquesta extraordinària terra, així 
com els costums i les tradicions que els seus homes i dones 
han sabut conservar amb esforç i dedicació, per deixar-nos 
vore la vertadera Ànima Interior del Maestrat.



COMUNITAT
VALENCIANA

PROVÍNCIA
DE CASTELLÓ

Maestrat Ànima Interior - 01

Comunitat 
Valenciana

Província de 
Castelló





Trasllada’t a èpoques passades. Deixa’t impressionar pel llegat cultural d’altres civilitzacions a 
través dels seus testimonis. Descobreix palaus, museus, muralles, esglésies i les seues oliveres de 
més de mil anys. Perd-te realitzant les rutes més fascinants a través del turisme actiu. Coneix les 
seues gents. Viu les seues festes. Enamora’t de la seua gastronomia. Endinsa’t en l’Ànima interior 
del Maestrat.
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Territori històric
Maestrat, ànima interior és un territori replet d’història. Una cultura que roman

viva gràcies als vestigis d’antigues civilitzacions que van deixar el seu rastre
en aquestes terres. Retrocedeix en el temps descobrint l’art rupestre del

mesolític, la petjada dels àrabs i els símbols de la Reconquesta.



Maestrat, ànima interior amaga un autèntic llegat cultural. Descobreix els senyals del mesolític 
a través de les pintures rupestres del Barranc de la Valltorta, declarades Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Coneix la petjada que van deixar els àrabs en aquestes localitats 
visitant els seus estrets i irregulars carrers, les cases amb terrats o les sénies per extraure aigua 
del subsòl.

Reviu l’Orde de Montesa i la Reconquesta portada a terme pel rei Jaume I, contemplant el 
Castell de Cervera del Maestre i els pobles que d’ell depenien. Forma part de la història de 
Maestrat, ànima interior.
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Llocs
d’interés

No et perdes ni un sol racó 
de Maestrat, ànima interior.

Recorre els seus racons i submergeix-te 
en la seua cultura, gaudint de visites

guiades, dels seus museus i de 
diverses experiències culturals que 
podràs trobar a cadascuna de les 

localitats que formen part de  Maestrat, 
ànima interior.

   XERT
• Poble vell i església
• Ermita de Sant Marc i paratge de la Barcella
• Les Moles

   LA JANA
• Museu natural d’oliveres mil·lenàries Pou del Mas
• Paratge natural hidrològic i roureda monumental de
   L’Engolidor
• Església de Sant Bertomeu, mil·liari romà i ermites

  VILAR DE CANES
• Antic Molí d’Oli
• Caminos del Señorío de Vilar de Canes
• Entorn etnològic: masies, nòries, forns i fonts

   SANT MATEU
• Església Arxiprestal i conjunt monumental (BIC)
• Paratge Natural Municipal Racó del Frare
• Santuari de la Verge dels Àngels

  TÍRIG
• Parc Cultural Valltorta-Gasulla - Art
   Rupestre Llevantí (Patrimoni de la
   Humanitat per la UNESCO)
• Museu Gabriel Puig Roda (pintor)
• Ruta Barraques Pedra en Sec



   ROSSELL 
• Centre històric, poblat de Bel i la seua església
  romànica de Sant Jaume
• Parc Natural de la Tinença de Benifassà
• Àrea d’oliveres mil·lenàries Mas Sabatero

  CANET LO ROIG
• Església de Sant Miquel Arcàngel
• Ermita de Santa Isabel i el Calvari
• Àrees d’oliveres mil·lenàries

  TRAIGUERA
• Reial Santuari Font de la Salut
• Àrea d’oliveres mil·lenàries
• Església de l’Assumpció, Font de
  Sant Vicent, muralla medieval i
  baluards renaixentistes

  SANT JORDI
• Església de Sant Jaume
• Paratge Natural de El Bovalar
• Panoràmica Golf

  CÀLIG
• Conjunt de la Torre de Càlig (BIC)
• Ermita i paratge de la Mare de       
   Déu dels Socors
• Església de Sant Llorenç

  CERVERA DEL MAESTRE
• Centre d’Interpretació Molí de l’Oli (CIMO)
• Castell-fortalesa
• Casc antic andalusí, jueria i antiga llotja medieval
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ TRAIGUERA VIRTUAL - Traiguera
Un passeig virtual per la història, el patrimoni i les tradicions de Traiguera, amb
sala de tasts per descobrir la història de les nostres oliveres mil·lenàries i gaudir
dels seus saborosos olis.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut - www.turisme.traiguera.es 

Museus i centres
d’interpretació

Endinsa’t en la història i vine a conéixer les arrels i la petjada de l’home als diferents
períodes de Maestrat, ànima interior a través dels nostres centres d’interpretació, museus

i visites guiades.



MUSEU DE PUIG RODA - Tírig
Reconegut com el pintor castellonenc més important dels últims anys del  
segle XIX i principis del XX, i màxim representant del costumisme pictòric en 
aquestes terres.

964 418 612/ 964 418 668 - C/ Sant Antoni, 11 - www.tirig.es 

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA DE PALEONTOLOGIA JUAN CANO FORNER - Sant Mateu 
S’exposen peces de totes les eres geològiques i de la majoria d’estratigrafies.
Gran part dels fòssils exposats són representatius del Maestrat.

964 416 590 - C/ Arrabal de Barcelona, 23 - www.turismosantmateu.com

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI  - Vilar de Canes
Visita a l’antic molí d’oli restaurat.

964 431 109 - C/ Calvari, 1 - www.vilardecanes.es

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI - Sant Mateu 
Visites guiades a l’antic molí d’oli rehabilitat, que mostra com eren els sistemes 
d’elaboració d’oli que s’utilitzaven antany.

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Sant Gil, 16-18 - www.bvbbodegues.es

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI (CIMO) - Cervera del Maestre
Antic molí d’oli del segle XV reconvertit en centre de visitants. Es mostren totes 
les fases del procés ancestral i de l’obtenció de l’oli a través de la seua premsa 
de fusta original de l’any 1606.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

MUSEU DE LA VALLTORTA - Tírig
Exposició permanent, on es presenta una mostra sobre l’art rupestre de la 
Comunitat Valenciana. Visites guiades als conjunts de pintures rupestres del 
Parc Cultural de Valltorta-Gasulla. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

964 336 010 - Pla de l’Om, s/n - www.museudelavalltorta.gva.es 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL VI - Sant Mateu  
El celler data de mitjans del segle XX i conserva la seua estructura original. 
Restaurat l’any 2018, va ser un dels cellers més grans i importants de la 
Comunitat Valenciana.

673 216 280/ 964 416 436 - C/ Quatremitjana, s/n - www.bvbbodegues.es

COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA PARROQUIAL -  Sant Mateu 
Forma part de la visita a l’església arxiprestal i consta de dues parts: una 
d’orfebreria i una altra amb una col·lecció de maquetes de monuments de la 
Comunitat Valenciana.

964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13 - www.turismosantmateu.com
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Experiències culturals
i visites guiades

Recorre els punts més importants d’aquestes terres acompanyat d’experts,
degusta els productes locals típics, coneix totes les activitats itinerants que

t’oferim i forma part de la història de Maestrat, ànima interior.



REIAL SANTUARI FONT DE LA SALUT - Traiguera
Emblema arquitectònic, cultural i espiritual del Maestrat, i l’únic reial 
santuari de la província de Castelló, concedit per Carles V el 1542.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut 
www.turisme.traiguera.es  

ESGLÉSIA I NUCLI ANTIC - Traiguera
Visita guiada a l’església renaixentista i els edificis històrics més 
representatius del nucli antic.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut 
 www.turisme.traiguera.es  

ESGLÉSIA I CONJUNT MONUMENTAL (BIC) - Sant Mateu
Visita guiada al conjunt de l’església arxiprestal (monument, col·lecció 
museogràfica parroquial i torre campanar) i als monuments més 
representatius del conjunt històric artístic de Sant Mateu.
 
964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13
 www.turismosantmateu.es

CASTELL, NUCLI ANTIC I ANTIGA LLOTJA MEDIEVAL - Cervera del Maestre
Visita guiada al llegat medieval de Cervera del Maestre, on podràs 
visitar el castell, l’església de l’Assumpció, al costat de la Torre del 
campanar, i l’antiga llotja medieval.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

TERRISSERIA GERMANS MELLAT - Traiguera
Descobreix la terrisseria tradicional del Maestrat amb opció de taller-
demostració. Tradició terrissera de Traiguera documentada des del 1392.
Visita amb reserva prèvia.

964 495 348 - Avda. Maestrat, 20 
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Turisme natural
Viu la incomparable bellesa del Mediterrani, on la naturalesa preval per

damunt de la petjada de l’home. Explora els seus voltants i descobreix de
primera mà la flora i la fauna que alberguen els seus paisatges.

Coneix les seues oliveres mil·lenàries i connecta amb la naturalesa
practicant activitats a l’aire lliure, tant de forma individual com en família. Totes

les poblacions oferixen senders i espais naturals per visitar a peu, en cotxe
o en bicicleta.



Oliveres mil·lenàries
Parlar de Maestrat, ànima interior és parlar de les seues oliveres mil·lenàries. En aquest lloc 
es troba la major concentració d’oliveres mil·lenàries del món. Descobreix aquest paradís a 
través de les diverses rutes, museus naturals i centres d’interpretació que trobaràs visitant les 
seues poblacions. Descobreix l’olivera protagonista de la pel·lícula “El Olivo” d’Icíar Bollaín, situat 
a Canet lo Roig. Visita el Molí de l’Oli de Cervera del Maestre, on es recreen i il·lustren totes les 
fases de producció de l’oli, o explora el Museu del Pou del Mas a La Jana, que alberga en menys 
d’una hectàrea 21 oliveres mil·lenàries.

Destaquen el premi AEMO a la millor Olivera Monumental d’Espanya del 2014 a l’Olivera de 
les Parelles, a La Jana; el del 2016 a l’Olivera de les Quatre Potes, a Canet lo Roig; i el del 2018 a 
l’Olivera de Sinfo, a Traiguera.
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+ INFO. 
amb tots els
tracks de les rutes.
Escaneja el codi QR

o entra en:
cutt.ly/Activa
www.maestrat.travel

Escaneja el codi QR i gaudeix dels recorreguts i d’informació detallada 
de les nostres activitats i rutes de:

• Senderisme
• BTT y trailrunning

• Cicloturisme
• Escalada

• Piscines i instal·lacions esportives

Expèriencies actives
i rutes guiades



PARATGE NATURAL MUNICIPAL RACÓ DEL FRARE - Sant Mateu
Destaca pel valor paisatgístic i ambiental. Podem fer senderisme entre flora i fauna mediterrània, camps 
d’oliveres i diferents construccions de pedra en sec.

964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13 - www.turismosantmateu.es

PARATGE NATURAL MUNICIPAL BOVALAR - Sant Jordi
Es poden realitzar diferents rutes d’interés tant mediambientals, interpretatives com artístiques. Inclou elements 
molt interessants, com forns de calç o el parc escultòric. A més, és l’espai idoni per a la pràctica de l’esport a 
l’aire lliure.

964 499 001 - Pl. Mayor, 1 - www.santjordi.es 

PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ - Rossell
Constitueix un dels territoris més inalterats en aspectes mediambientals que queden a la Comunitat 
Valenciana. Conté una gran biodiversitat, tant botànica com faunística. Des de Rossell es poden fer rutes a 
peu o en bici.

977 571 202 - C/ Maestra Saiz, 31  - www.rossell.es/web/rutes -  www.parquesnaturales.gva.es

BIRDWATCHING - OBSERVACIÓ D’AUS - Bel (Rossell)
Bel és una xicoteta població amb una singularitat autèntica al Maestrat, amb cases de pedra i balcons de 
forja. Inclosa en una Zona Especial de Protecció d’Aus, es pot observar avifauna singular, com el trencalòs.

977 571 202 - C/ Maestra Saiz, 31 - www.rossell.es

PARATGE NATURAL DE L’ENGOLIDOR - La Jana 
Arbreda Monumental d’Interés Local, que compta amb set roures centenaris i una bona mostra de flora 
autòctona. Amb una séquia de gran profunditat que canalitza l’aigua pluvial de la veïna Bassa Llecuna i que, 
en èpoques de moltes precipitacions, acumula una gran quantitat d’aigua.

964 497 049 - Pl. Major, 1 - www.lajana.es

BTT MAESTRAT
Recorre el territori amb la nova ruta circular homologada per etapes MTB GranTour 172km/ +3.290m, descobreix 
la Xarxa BTT100k de Traiguera o el centre BTT de Tírig i gaudeix de la Ciutat del Ciclisme a Cervera del Maestre 
amb el nou circuit de MTB Cross Country.

964 495 125 - C/ Major, 17 (Traiguera) - www.maestrat.travel

ESCALADA EN MAESTRAT, ÀNIMA INTERIOR
Amb més de 100 vies en la zona, alguns exemples de sectors per gaudir d’aquesta pràctica són les muntanyes 
de Xert i el Morral de l’Àngel a Cervera del Maestre.

964 495 125 - C/ Major, 17 (Traiguera) - www.maestrat.travel

Rutes i espais naturals
Senders i espais naturals per visitar a peu, en cotxe o en bicicleta/BTT. Descobriràs un Parc Natural 
i Paratges Naturals, a més de rutes homologades, senders locals i BTT, junt amb rutes cicloturistes i 
zones d’escalada, ideals per practicar escalada esportiva o en bloc.
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Majestuoses oliveres
mil·lenàries
En tot el territori distingim oliveres de gran bellesa, que s’han convertit en arbres monumentals amb una 
antiguitat de més de dos mil anys. 

Entre aquestes majestuoses oliveres mil·lenàries es troben els premis AEMO Millor Olivera Monumental 
d’Espanya: 2014 Olivera de les Parelles (La Jana), 2016 Olivera de les Quatre Potes (Canet lo Roig) i 2018 Olivera 
de Sinfo (Traiguera), aquesta última premiada en 2019 com Millor Olivera Monumental del Mediterrani per la 
Xarxa Euromediterrània de Ciutats de l’Olivera (RECOMED).

• Museu Natural Pou del Mas - La Jana
 Museu situat al costat de la Via Augusta i que alberga 21 oliveres mil·lenàrios.

• Àrea Interpretativa Natural de Traiguera - Traiguera
Ubicada a un costat al camí del Reial Santuari Font de la Salut, es pot contemplar una mostra de les 589 oliveres 
que es troben al seu terme municipal.

• Àrea Interpretativa Natural Mas de Sabatero - Rossell
Amb més de 30 oliveres mil·lenàries inventariades.

•Àrea Interpretativa Natural de Canet lo Roig - Canet lo Roig
Situada a l’entrada del poble pel camí de La Jana, es troba aquesta àrea, amb dos oliveres monumentals.

• “El Olivo” - Canet lo Roig
L’olivera en la qual està basada la pel·lícula de 2016 “El Olivo”, d’Icíar Bollaín.

• Olivera de Les Quatre Potes - Canet lo Roig
Premi AEMO a la Millor Olivera Monumental d’Espanya 2016.

• Àrea de Els Muntells i el Mas Na Cabanes - Sant Jordi
Compta amb un total de 13 oliveres monumentals.

• Àrea interpretativa de Càlig - Càlig
Majestuoses oliveres mil·lenàries, al costat del camí que va de Càlig a l’ermita del Socors.



RUTES GUIADES: GASTRONÒMIQUES, CULTURALS I NATURALS - Canet lo Roig
Visites personalitzades amb degustació de productes locals.

964 494 241 - Pl. España, 2 - www.canetloroig.net 

40.000 AVENTURES - Xert
Activitats i esports de muntanya.

676 647 758 

EXPLORA MAESTRAT
Experiències exclusives i visites guiades a mida: itineraris culturals, oleoturisme, 
senderisme interpretatiu, agroturisme, etc.

630 196 296 - C/ Mayor, 18 (Peñíscola) - www.exploramaestrat.com

HÍPICA MOLÍ HOSPITAL - Rossell
Excursions a cavall per als adults i en poni per als xiquets. Amb reserva prèvia.

637 700 776 - Part. Molí Hospital, 2 - www.molihospital.com 

CENTRE BTT - MAESPORTS TURISMO DEPORTIVO - Tírig
Activitats de turisme i esport.
 
630 246 916 - C/ Enric Puig Martí, 13 - www.maesports.es

TRACKS MAESTRAT 
Rutes autoguiades amb bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera i senderisme, 
també rutes personalitzades i familiars per a totes les edats.

686 340 935/ 675 843 921 - C/ València, 36 (Xert)
www.trackstour.com/tracks-maestrat

VIAJES BICIMAESTRAT
Estades cicloturistes amb bicicleta, senderisme i handbike.

628 683 190 - C/ Rey Alfonso XIII, 8 (Benicarló) - www.viajesbicimaestrat.com 

Expèriencies actives
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TÍRIG

Albocàsser

Catí

Vallibona

VILAR DE 
CANES

Etapa 1 - Sant Mateu-Cervera del Maestre 11,2 km

Etapa 2 - Cervera del Maestre-Càlig 16,1 km

Etapa 3 - Càlig-Sant Jordi 7,8 km

Etapa 4 - Sant Jordi-La Jana-Traiguera 30,25 km

Etapa 5 - Traiguera-Canet lo Roig 10 km 

Etapa 6 - Canet lo Roig-Rossell 10,95 km

Etapa 7 - Rossell-Xert 20,6 km

Etapa 8 - Xert-Tírig 28,9 km

Etapa 9 - Tírig-Sant Mateu 14,2 km

Enllaç - Tírig-Vilar de Canes 22 km

Alternatives

Ruta dels Peraires

Ruta BTT Alt Maestrat

+ INFO: 
Escaneja el codi QR

o  entra en:
cutt.ly/MTBgrantour



XERT

TÍRIG

SANT 
MATEU

La Salzadella

Santa Magdalena de 
Polpis

LA JANA

CÀLIG

ROSSELL

CANET LO 
ROIG

TRAIGUERA

SANT JORDI

CERVERA DEL 
MAESTRE

La ruta de MTB perimetral de Maestrat, ànima interior travessa la destinació turística, al llarg 
d’un recorregut de 172 km, territori que es troba entre les muntanyes del Maestrat i la costa. En 
les etapes que comuniquen els municipis trobaràs diferents tipus d’itineraris, des de camins de 
grava perfectes per a fer amb bicicleta de gravel, fins a senderes tècniques per als bikers més 
aventurers, passant, naturalment, per trams que són òptims per a fer-los en família.

Et convidem que t’endinses en un territori que amaga racons espectaculars que et transportaran 
a evocadors paisatges.



A foc lent
La gastronomia té un paper essencial al territori, amb restaurants que han sabut

mantenir la identitat gastronòmica del Maestrat. Cal destacar la seua rebosteria, el vi, 
els fruits secs, els formatges, els guisats, la carn i, per descomptat,

l’exquisit oli d’oliva, gran tresor culinari.

Destaquen, entre els plats més típics, l’olleta del Maestrat i el tombet, el conill amb
caragols o l’exquisit corder, elaborats amb productes de l’horta tradicional. 

La carn de vedella o de porc (llonganisses, botifarres i xoricets) a la brasa amb allioli
i les conserves casolanes de carn, com el frito, són plats destacats en la cuina tradicional. 
Postres, melmelades i dolços són també un reflex de les arrels del territori: les quallades, 

els pastissets de cabell d’àngel i els fruits secs són una bona manera d’acabar un menjar, 
acompanyats d’un vi dolç o d’una cremaeta.



CENTRE D’INTERPRETACIÓ I MUSEU DEL VI - Sant Mateu
Visita guiada al Museu del Vi amb degustació de vins provinents de la seua finca 
Les Llomes i de productes locals.

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Quatremitjana, s/n
www.bvbbodegues.es 

CA L’ESTANQUER - Canet lo Roig
Visites guiades amb tast a Ca l’Estanquer, celler familiar amb vins d’autor.

691 476 534 - C/ Soldevila, 23
www.vinslestanquer.com

BODEGAS LA CANETANA - Canet lo Roig
Visita guiada al celler amb tast.

+32 475 231 576/ +32 475 440 968 -  Ctra. La Jana, Ptda Cloterea, Pol 53, Parc. 73
www.lacanetana.es

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL VI I LA BOTERIA - Sant Jordi
Turisme cultural i enològic.

629 196 163 - Ctra. Sant Jordi - Cervera del Maestre, km 0.8
www.toneleriaartesana.com
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FINCA LES SERRADETES - Càlig
Visita guiada a les instal·lacions i degustació de vins amb aperitius de productes
de proximitat.

627 542 314/ 657 826 357 -  Pl. Nova, 10
www.bodegaserradetes.es

Descobreix la importància del vi al Maestrat al llarg de la història. Degusta’l en els cellers i 
agrobotigues, i culmina l’experiència en un dels restaurants del territori.

Enoturisme



Oleoturisme

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI  - Vilar de Canes
Visita a l’antic molí d’oli restaurat.

964 431 109 - C/ Calvari, 1 - www.vilardecanes.es

CANNETUM - Canet lo Roig
Visites guiades i tours per a particulars. Tasts i venda d’olis.

964 494 253 - C/ Doctor Clará, 22 - www.cannetum.com

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI (CIMO) - Cervera del Maestre
Visita guiada per descobrir com es feia l’oli de forma tradicional, amb tast d’olis.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

ACEITES SANT MATEU - Sant Mateu
Visita guiada al molí amb tast, que ens permetrà conéixer com es fa l’extracció 
de l’oli d’oliva. Pots organitzar també un tast al teu gust amb oli, vi, cava i embotit.

697 649 111 - Pl. de la Pietat, 10 - www.aceitessantmateu.com

ACEITES PESET - Traiguera
Visites guiades i tours per a particulars. Coneix les oliveres monumentals, la botiga i
la planta embotelladora, i degusta l’oli en una sala de tasts al costat de la Via Augusta.

635 689 075 - Ctra. Cv-11, km 1.300 | C/ Major, 2 - www.aceitespeset.com

CENTRE D’INTERPRETACIÓ TRAIGUERA VIRTUAL - Traiguera
Visites personalitzades als museus naturals amb degustació d’olis a la sala de tasts.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut - www.turisme.traiguera.es

OLIS CUQUELLO - La Jana
Experiències d’oleoturisme. Visites guiades pels mateixos productors als camps 
d’oliveres amb tasts dels seus olis. 

653 436 210/ 615 488 506/ 669 459 266 - C/ Pou Nou, 51 - www.oliscuquello.com
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LO CANETÀ - Canet lo Roig
Visites guiades i tours per a particulars. Tasts i venda d’olis.

619 247 558/ 699 265 565 - Avda. Constitució, 31 - www.locaneta.com 

FINCA VARONA LA VELLA - Sant Mateu
Visita guiada a la seua almàssera, a les oliveres mil·lenàries de la finca familiar 
Varona la Vella i tasts dels seus olis d’oliva verge extra.

605 052 715 - Pol. Ind. Santa Bárbara, C/ Uno, 14 - www.varonalavella.com 

POBILL ECOLÒGICS - Traiguera - Càlig
Experiències turístiques i visites guiades entre oliveres, garroferes i tarongers. 
Degustacions i tastos d’olis ecològics.

670 090 074 - Avda. Constitució, 20 - www.pobillecologics.com

ALMAZARA OLIVARERA CERVOL - Traiguera 
Visites guiades a oliveres mil·lenàries i a l’almàssera acompanyats pels mateixos 
productors. Tasts d’oli.

964 495 069 - C/ Dr. Emilio Boldo, 18 - www.aceitescervol.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE - Sant Mateu
Visites guiades a l’antic molí d’oli rehabilitat, que mostra com eren els sistemes 
d’elaboració d’oli que s’utilitzaven antany.

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Sant Gil, 16-18 - www.bvbbodegues.es

LA CARRASCA - Xert
Visites guiades a l’almàssera i als camps d’oliveres amb tasts dels seus olis.

651 010 313 - Ctra. 232 km 28.5



ROCA SOLA CIRERES ECOLÒGIQUES - Canet lo Roig
Experiències sobre el territori.

620 920 501/ 619 247 558 - www.rocasola.es

LLETERIA CASTOL - Canet lo Roig
Tallers d’elaboració de formatge fresc de cabra i visites guiades.

686 966 452/ 635 980 914 - C/ La Creu, 25 - www.lleteriacastol.es

LA GARROFA - Cervera del Maestre
Ofereix al públic l’oportunitat de degustar i jugar amb una nova escala de 
textures i sabors. Durant tot l’any es porten a terme diferents activitats i jornades 
relacionades amb aquest llegum.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

FORMATGERIA ARTESANAL LA PLANETA - Anroig (Xert)
Descobreix com es fa el formatge artesanal i ecològic del Maestrat. La visita a la 
granja inclou demostració, taller i tast.

669 747 697 - Masia la Creu s/n - www.quesosartesanoslaplaneta.com 

D’ARMELA - Tírig
Productes artesanals elaborats a partir de l’ametla. Degustació i visita guiada.

687 865 143 - C/ Pou, 1 - www.darmela.com

LA RUTA DOLÇA 
Aquesta ruta et convida a descobrir racons on gaudiràs dels sabors més dolços i 
tradicionals de cada poble.

964 495 125 - C/ Major, 17 - www.maestrat.travel

Experiències gastronòmiques
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+ INFO. 
Escaneja el codi QR

o entra en:
cutt.ly/Agenda Maestrat
www.maestrat.travel

Tourist Info
Càlig - 964 155 703 - www.calig.es

Cervera del Maestre - 964 865 515 - www.cerveradelmaestre.es
Sant Jordi - 964 499 001 - www.santjordi.es

Sant Mateu - 964 416 658 - www.turismosantmateu.es
Tírig - 964 418 668/ 964 418 618 - www.tirig.es

Traiguera - 964 765 869/ 964 495 125 - www.turisme.traiguera.es

MARÇ
· ROSSELL

Fira de Sant Josep 

ABRIL / MAiG
· TÍRIG

Mostra Prehistòrica
· CÀLIG

Fira de Sant Vicent i 
dolços tradicionals 

JUNY 
· CANET LO ROIG

Fira de l’Oli

JULIOL
· CERVERA DEL MAESTRE

Trobada de Dracs i Bèsties
· SANT MATEU

Sant Mateu Medieval

AGOST
· SANT JORDI

Mostra d’Oficis
Tradicionals

OCTUBRE
· TRAIGUERA

Fira Romana Thiar Julia
· LA JANA

Fira La Jana 
Agrícola i comercial

Principals esdeveniments

Agenda
CONSULTA LA NOSTRA AGENDA

Destaquem tots els esdeveniments, romeries, visites guiades, fires temàtiques i 
gastronòmiques que es realitzen durant tot l’any. Les fires i festes són una fabulosa forma 

d’endinsar-se en les tradicions i conéixer l’autèntic Maestrat, ànima interior.



www.maestrat.travel

PLA  DE  D INAMITZACIÓ I  GOVERNANÇA TUR ÍST ICA TERRES  DEL  MAESTRAT


