
Assetjats!

LES E-RUTES

COM ARRIBAR?
AUTOPISTA AP7 de Barcelona a la Jonquera, sortida nº10 (Hostalric)
N-II fi ns a Tordera i enllançant amb la GI-512 fi ns a Hostalric
Eix Transversal C25, amb sortida a Arbúcies (209) i enllaçant amb 
GI-552 fi ns a Hostalric
C-35 de Granollers a Girona 
Tren: Renfe: Línia Barcelona a La Jonquera 
Autobus: Línia de Sant Hilari a Girona per Hostalric

RUTES ELECTRÒNIQUES 
DE DESCOBERTA DEL PATRIMONI

Les e-rutes són itineraris multimèdia guiats per GPS que us 
permetran descobrir i interpretar els secrets del nostre territo-
ri a través d’una experiència interactiva. Una mirada diferent 
sobre la Selva que us portarà pel patrimoni, pels racons i per 
la història de la comarca de la mà de personatges singulars.

Acompanyats de la mà del coronel Estrada podreu 
descobrir els racons d’Hostalric i la seva fortalesa en 
ple setge de la guerra del Francès. Amb ell coneixereu 
els passadissos secrets, zones de mines, entrades sub-
terrànies,…

E-RUTES: RUTES ELECTRÒNIQUES DE 
DESCOBERTA DEL PATRIMONI

Assetjats!
www.laselvaturisme.comPer a més informació i reserves podeu trucar a 

l’Ofi cina de turisme d’Hostalric
Raval, 45
17450 Hostalric
Tel.: 972 864 565 
turisme@hostalric.cat
www.turismehostalric.cat

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a diumenge de 10 a 14h
i les tardes de dissabte de 16 a 17h
També les tardes de dilluns a dissabte 
dels mesos de juliol i agost.

Contacte genèric: 
erutes@laselvaturisme.com

Ajuntament d’Hostalric

Ajuntament d’Hostalric



Per tal d’evitar accidents amb els cotxes, us aconsellem 
que us atureu per escoltar i veure les informacions de la 
PDA i que no camineu consultant-ne la pantalla. 
El ninot indica la vostra posició. El moviment del ninot us 
indica la direcció en què avanceu. 
Amb la posició del ninot sobre el mapa heu de moure-us 
pel poble per anar d’un punt a un altre. Us heu d’apropar 
al punt marcat amb un número perquè s’activi la infor-
mació. 
Quan el ninot s’apropa a un punt d’interpretació de 
l’itinerari, el GPS dispara la informació, per activar-la cal 
prémer el botó INICI. 
Quan el GPS activa una info es mostra una imatge d’allò 
que s’explicarà per mostrar què és el que s’ha de veure. 
Per tal d’escoltar l’explicació cal prémer el botó . 
Si voleu tornar a escoltar la informació cal prémer el 
botó . 
Si el GPS va amb una mica de retard, atureu-vos i espe-
reu que recuperi la posició. 
Si teniu algun problema, truqueu a la Ofi cina de Turisme 
d’Hostalric tel.: 972 864 565.

Instruccions
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