Activitats que es poden fer a prop de la Carral
La Carral es troba al municipi de Riner, a la comarca del Solsonès, en un entorn ideal per a fer
activitats a l’aire lliure i visites culturals. Aquí teniu algunes propostes!

Santuari del Miracle (a 2 km).
http://www.santuarielmiracle.com/

Solsona (a 12 km).
http://solsonaturisme.com/ca/

Cardona (a 15 km).
http://www.cardona.cat/m/turisme#

Pantà de Sant Ponç (a 18 km).
http://tirantmilles.com/la-caseta-del-panta/

Zoo dels Pirineus (a 43 km).
http://zoopirineu.com/

Port del Compte (a 45 km).
http://www.portdelcomte.net/index.php/ca/

El conjunt està format per una església,
una capella, un monestir benedictí depenent
de Montserrat, diversos llocs d'acollida:
cel·les, Casa d'Espiritualitat i serveis turístics.
Són de remarcar els dos retaules que conté:
un del segle XVI d'estil renaixentista i un de
barroc del segle XVIII El conjunt ha estat
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 22
d'abril de 2008.
Passejant per Solsona us endinsareu en una
ciutat plena d’història i de tradicions
arrelades que es respiren per tots els racons
del nucli antic, en una població de gegants i
bestiari folklòric, de tradició ganivetera i
artesania alimentària. Solsona és una visita
obligada!
Cardona és una de les poblacions catalanes
amb un pòsit d'història més dens i ric del
país. Cardona ha tingut, durant segles, un
protagonisme sociopolític de primera línia,
que ha deixat un llegat monumental i
patrimonial en general, singularment valuós i
atractiu, per a les actuals generacions de
cardonins i visitants. És imprescindible visitar
la Muntanya de Sal, el Castell i el centre
històric de la vila.
El pantà de Sant Ponç és un embassament
situat a la vall mitjana del riu Cardener, creat
per una presa localitzada al municipi de
Clariana de Cardener. Hi ha una ruta per a fer
a peu o en bicicleta al seu voltant i també hi
podreu trobar activitats organitzades com
ara caiac o pàdel surf.

Has vist mai un duc? Has tocat una guineu?
Si t’agraden els animals, el Zoo del Pirineu
n’està ple! Hi trobaràs més de 50 espècies
diferents, totes pròpies del Pirineu català. Hi
trobareu exhibicions de vol i visites guiades
per a veure i tocar diferents espècies
animals, i tot en un entorn privilegiat a peu
del Pirineu!

El Port del Comte és una estació d'esquí
alpí que duu el nom de la Serra del Port del
Comte, on es troba, exactament al vessant
nord de la Serra del Querol així com als
voltants del Tossal d'Estivella, hi ha
implantada una estació d'esquí. Durant la
resta de l’any s’hi ofereixen altres activitats
com ara el parc d’aventura, tubbies, golf, etc.

