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Navarcles és el poble que hi ha a tocar Món Sant Benet.
A 10 minuts a peu i a 2 minuts en cotxe. Sant Benet de
Bages va ser durant molts anys el senyor feudal de
Navarcles, nomenava el batlle i el rector, però també era
un centre de religiositat i de cultura. Navarcles vol oferir
a tots els visitants de Sant Benet tot alló que necessitin
per tenir una estada més agradable al cor de Catalunya:
restaurants, forns de pa, embotits d’el.laboració casolana,
botigues de tota mena i els serveis que us calguin.
Després de visitar Sant Benet, doneu una volta
per Navarcles.
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Reserves i informació
Mingu Esports
Camí del Galobard
El Llac, Navarcles
Tel. 93 8270126
www.el-llac.com
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ACTIVITATS AL PARC DEL LLAC DE NAVARCLES

La Cabana del Llac, un lloc per
prendre alguna cosa

Si hi ha un indret sorprenent a Navarcles, aquest és el Parc del Llac. El riu Calders, després
de giragonses i giragonses, enfonsat entre cingleres de margues blaves arriba a Navarcles
i eixampla el seu pas. En aquest punt, un embassament artificial ha creat un entorn natural
molt agradable. Hom pot passejar-hi, disfrutar d'un bon àpat a la Cabana del Llac, prendre
una beguda, un gelat o llogar una barca i remar romànticament. Els més menuts tenen jocs
infantils i poden gaudir dels ànecs que passegen astorats per les aigües tranquiles del Llac.

El parc
del Llac, un
entorn natural
per passejar

Però també es pot practicar esport d'aventura en grup o individualment, kaiak, canoa,
raiers, tir amb arc, canoarc, pont de mico, la persiana, la xarxa, el passamà, escalada,
tirolina i rappel per les cingleres que l'envolten. Hom pot llogar una bicicleta i fer la ruta de
les fonts o visitar Món Sant Benet.
Canoes i kaiaks
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Obert del febrer al novembre.

Raiers

Bicicleta BTT

La tirolina

