Allotjaments i serveis
especialitzats
QUI SON?
Aquells allotjaments inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) situats dins
el traçat de l’itinerari de La Ruta del Cister, el GR®175, o en un radi màxim de 5 Km.,
que ofereixen serveis específics que s'adeqüen als practicants de senderisme i de
BTT i que tenen com a objectiu, la captació d'aquest segment turístic. Aquests
establiments tenen el distintiu de Club Carnet 6T.
A més a més, compleixen els següents requisits:
REQUISITS GENERALS
Col·locar en un lloc visible de l’establiment distintiu corresponent.
Segellar el Carnet 6T a totes les persones que presentin tant si fan us dels serveis
de què disposa com no.
Oferir el servei d’informació de l’itinerari de La Ruta del Cister,el GR®175, i dels
serveis bàsics d’alimentació i aixopluc (comerços, bars, restaurants, horaris de
transports públics, empreses de trasllat d’equipatge i bicicletes, centres mèdics i
farmàcies...) i dels serveis complementaris (actes, festes o esdeveniments que es
fan a la proximitat, rutes de senderisme i cicloturisme, museus i espais
visitables,...).
Informar a l’ens gestor de qualsevol incidència relacionada amb l’itinerari de La
Ruta del Cister,el GR®175 (senyalització, traçat, equipaments,...) i vetllar
activament pel respecte i la protecció de l’entorn natural.
En el cas dels allotjaments, es compromet a oferir els serveis establerts en
l’apartat de requisits específics a les persones titulars del Carnet 6T .
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REQUISITS OBLIGATÒRIS
Facilitar la reserva d'allotjament d'una sola nit i per a una sola persona als ciclistes
i senderistes.
Oferir un lloc segur per guardar la bicicleta i l’equipatge del senderista.
En cas de disposar de servei de restauració, adaptar els horaris de l’esmorzar i
sopar al ritme dels ciclistes i senderistes.
Oferir servei de pícnic (esmorzar per endur oi/o dinar).
disposar gratuïtament d'eines bàsiques necessàries per a reparar bicicletes a
disposició del client (clau allen, manxa d’aire, clau anglesa...).
REQUISITS RECOMANABLES, NO OBLIGATORIS
Oferir servei de pícnic sostenible (evitant bosses de plàstic, paper albal,…).
Possibilitat de rentar i assecar la roba dels senderistes i cicloturistes.
Disposar d’un espai per a netejar la bicicleta.
Es permet carregar la bateria de les bicicletes elèctriques.
Venda de productes energètics (barretes, begudes isotòniques, etc.).
Informació sobre serveis de gimnàs, sauna i massatgista.
Obsequi de benvinguda saludable (aigua, fruita,...).
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Llistat d'allotjaments
especialitzats
Llistat ordenat per poblacions i alfabèticament
LLEGENDA
Restaurant

Pagament targeta crèdit

Bar | Cafeteria

Wifi
Accepten gossos

Descompte

ALBERG MUNICIPAL DE BLANCAFORT
C. Portalet, 8 | 43411 Blancafort | Tel. +34 977 89 20 15 |
aj.blancafort@altanet.org | www.blancafort.altanet.org
Total habitacions: 5 | Total places: 20

TANCAT:
OBSERVACIONS:

HOTEL EL SENGLAR H** (HT-00471)
Pl. Montserrat Canals, 1 | 43440 l'Espluga de Francolí
Tel. +34 977 87 01 21 · 690 160 376 | recepcio@hotaldelsenglar.com |
www.hostaldelsenglar.com
Total habitacions: 22 | Total places: 44

TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: descompte del 5% als clients allotjats amb el Carnet 6T.
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ALBERG DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ XANASCAT (DGJ-210)
Ctra. de les Masies, s/n | 43440 Les Masies ( l'Espluga de Francolí)
Tel. +34 977 87 03 56 | alberg.espluga@gencat.cat | www.xanascat.gencat.cat
Total habitacions: 33 | Total places: 196

TANCAT: de l'1 al 10 de gener, de l'1 al 30 de setembre i del 8 al 31 de desembre.
OBSERVACIONS: descompte del 15% als clients allotjats amb el Carnet 6T.

HOTEL RESTAURANT MASIA DEL CADET H*** (HTG-000675)
Ctra. de les Masies, s/n | 43440 Les Masies ( l'Espluga de Francolí)
Tel. +34 977 870 869 | info@masiadelcadet.com | wwww.masiadelcadet.com
Total habitacions: 12 | Total places: 27

TANCAT: de l'1 al 15 de novembre.
OBSERVACIONS: una ampolla de vi els clients allotjats en règim de mitja pensió
amb el Carnet 6T.

VILLA ENGRACIA HOTEL Y APARTAMENTS (HT00686 | HUTT-00009)
Ctra. de les Masies, s/n | 43440 Les Masies ( l'Espluga de Francolí)
Tel. +34 977 87 03 08 | info@villaengracia.com | www.villaengracia.com
Total apartaments: 29 | Total places: 136
Total habitacions: 11 | Total Places: 19
*Gossos només als apartaments

TANCAT: tot el mes de gener.
OBSERVACIONS: descompte del 15% als clients allotjats amb el Carnet 6T.
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RURAL HORIZONS - CA L'ANGLÈS (HUTT-5412)
Pla de la Bassa, 7 | 43425 Forès
Tel. +34 977 10 73 20 |ruralhorizons@hotmail.com | www.ruralhorizons.org
Total habitacions: 4 | Places: 10

TANCAT: del 7 de gener fins una setmana abans de Setmana Santa.
OBSERVACIONS: hora arribada a partir de les 17.00h i hora de sortida fins a les
12.00h. Pels clients allotjats amb el Carnet 6T amb estada de més d'1 nit descompte
de 5€ i amb estades de 3 o + nits, serveis de recollida i retorn a l'estació de
Montblanc o aeroport de Reus gratuït.

APARTAMENTS TURÍSTICS EL JAÇ (HUTT-008117-8-9-20)
C. Major, 52 | 43400 Montblanc | Tel. +34 977 863 265 · 628 654 690 |
info@eljacmontblanc.com | www.eljacmontblanc.com
Total apartaments: 4 | Total places: 18

TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: -

HABITATGE D'US TURÍSTIC MIRCLA (HUTT-00051/52)
Av. Catalunya, 19 | 43426 Rocafort de Queralt
Tel. +34 977 89 80 27 · 626 70 48 58 | joanmircla@gmail.com |
http://joanmircla.blogspot.com/
Total apartaments: 2 | Total places: 8

TANCAT: OBSERVACIONS: -
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HOTEL BALNEARI OCA ROCALLAURA H**** (HL-000836)
Afores s/n | 25268 Rocallaura (Vallbona de les Monges)
Tel. +34 973 330 632 | reservas.rocallaura@ocahotels.es | www.ocahotels.com
Total habitacions: 82 | Total places: 175
*Gossos màx. 15kg, suplement 15€ nit/mascota

TANCAT: Del 7 de gener fins el primer cap de setmana de març.
OBSERVACIONS: pels clients allotjats amb el Carnet 6T piscina lúdica gratuïta i
accès al circuit aquàtic 15€ pels clients amb el Carnet 6T.

HOSTAL GRAU (HT-210)
C, Pere El Gran, 3 | 43815 Santes Creus (Aiguamúrcia) | Tel. +34 977 638 311 |
info@hostal-grau.com | www.hostal-grau.com
Total habitacions: 13 | Total places: 25

TANCAT: del 15 de desembre al 15 de gener.
OBSERVACIONS: diumenges nit i dilluns no hi ha servei de restauració. Dilluns no
hi ha servei d'esmorzar.
CAL BASTER (HUTL-043834-13)
Raval del Tallat, 12 | 25268 Vallbona de les Monges
Tel. +34 626 969 406 · 655 902 004 | elssentitsdevallbona@gmail.com
Total apartaments: 1 | Total places: 7

TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: dates en què no ofereixen 1 sola nit: del 10 al 13 d'abril, de l'1 al 3
de maig, del 30 de maig a l'1 de juny, de l'11 al 13 de setembre, del 24 al 27 de
setembre, del 5 al 8 d'octubre i del 5 al 8 de desembre.
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Entre Rocafort de Queralt i Montbrió de la Marca
CASA MIRET (PT-00261)
C. Major, 3| Vallverd (Sarral)
Tel. +34 977 898 234 | vallverd@msn.com
Total habitacions: 4 | Total places: 9

TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: dates en què no ofereixen 1 sola nit: del 9 al 14 d'abril, de l'1 al 4
de maig, del 10 al 14 de setembre, del 9 al 13 d'octubre, del 24 al 7 i 31 de
desembre.

Entre Prenafeta i Montblanc
HOTEL CAL MAGINET (HT-00836)
Pl. Catalunya, 16 | 43490 Vilaverd
Tel. +34 693 06 97 33 | info@calmaginet.cat | www.calmaginet.cat
Total habitacions: 8 | Places: 17
TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: -

CA L'ESQUELLETA (PT-001066-54)
C. Major, 43 | 43490 Vilaverd
Tel. +34 619 95 12 93 | calesquelleta@gmail.com | www.calesquelleta.com
Total habitacions: 4 | Total places: 8

TANCAT: no tanca mai.
OBSERVACIONS: esmorzar i trasllat inclòs pels clients allotjats amb el Carnet 6T.
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