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Ruta-Route 1 – Ruta del Mirador

Inici de la ruta/Inicio de la ruta/Biginning of the route/Début de la route:
Estació de tren de Lavern/Estación de tren de Lavern/Lavern train station/Station de train
de Lavern.
Coordenades GPS:
(X) 397004.0 (Y) 4583416.0
Descarrega’t la ruta – descárgate la ruta – Download the route – Télécharger le
itinéraire

https://n9.cl/pxqaa

Fitxa tècnica-Ficha técnica-Fact sheet-Fiche technique
Color/Color/Couleur: verd/verde/green/verte
Distància-Distancia-Distance: 16 (km)
Desnivell acumulat-Desnivel-Gradient-Dénivele: 279 (m)
Nivell de dificultat-Dificultad-Difficulty-Difficulté: Moderat/Moderado/Moderate/Modérée
Temps estimat-Duración-Duration-Durée: Bici 2 h - A peu 4 h
Ressenya
CAT
Sortida des de l’estació de tren de Lavern direcció Can Maristany. El recorregut circular
transcorre per camps de presseguers, vinya, diverses masies; com la masia de Savall o de
la Bardera, també per marges i barraques de pedra seca, un forn de calç i el mirador. En
arribar al Miravinya de la Bardera, continueu direcció als Casots i agafeu un tram de la
carretera BV-2427, la torreta de Can Llopart queda a la dreta. En arribar al celler Llopart,
gireu pel camí de Can Llopart de la Costa direcció al poble de Can Rossell, i després agafeu
el camí a Sant Pau d’Ordal per Conxes Portes.
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A Sant Pau d'Ordal baixeu de la Plaça Subirats direcció a l'església de Sant Pau i creueu el
pont direcció a Can Rovira, creueu el nucli i agafeu el camí direcció a Eudald Massana Noya,
passat el celler gireu a la dreta direcció a Sant Sebastià dels Gorgs, continueu per un tram
de la Via Augusta Penedès per tornar a l'Estació Vitivinícola de Lavern, el poble de Lavern
queda a la dreta.
Informació-Información-Information

Lloguer de bicicletes-Alquiler de bicicletesBike Rental-Location de Vélos

Oficina de Turisme de Subirats

EnobicingPenedès, pedalant entre vinyes

Oficina de Turismo de Subirats

Office Municipal de Tourisme de Subirats
Subirats Local Tourist Office

EnobicingPenedès, pedaleando entre viñedos
EnobicingPenedès, cycling between vineyards
EnobicingPenedès, pédaler dans les vinges

+34 93 899 34 99

+34 656 908 590

info@turismesubirats.cat

info@bikemotions.es

www.turismesubirats.cat

www.bikemotions.es

Localització-Localización-Location-Localisation
Estació Vitivinícola de Lavern (Estació de tren-estación de tren-Train Station-Station de
train) 08739 Subirats.
Coordenades-Coordenadas-Coordinates- Coordonnées:
Lat 41.395378, Log 1.768408
Mapa ruta-circuit map-carte de circuit

