Si utilitzeu el servei d’autobús
Quan pugeu a l’autobús i en baixeu, mireu de
facilitar l’acompliment de l’horari establert.
La línia 572 cap a Fontmartina només opera
amb reserva prèvia, tant si es fa servir de
forma individual com grupal.
Per a la resta de línies (573, 576, 484, 442),
només cal fer reserva prèvia en el cas
de grups de més de 10 persones, per
confirmar-ne la disponibilitat o la
conveniència de reforçar el servei. Es pot
fer trucant prèviament al tel. 938 707 860 o
enviant un correu a info@sagales.com.

Els gossos o altres animals de companyia han
d’anar en un transport habilitat amb limitació
de mida (100 x 60 x 25 cm). Poden pujar-hi
sense cap limitació els gossos pigall.
Cal tenir en compte l’obligació de portar els
gossos lligats a les zones de pastura del parc.

Les línies presten servei cada dissabte,
diumenge i dia festiu de l’any.*
El servei de transport entre Sant Celoni i
Fontmartina només opera sota demanda
(TAD). Totes les persones que vulguin
utilitzar el servei l’hauran de reservar amb
una antelació mínima de 48 hores a través
de les opcions següents:
www.sagalesondemand.com
Trucant al 938 707 860
App Sagalés on demand
Els horaris estan subjectes a canvis en
funció de l’estació de l’any. Els podeu
consultar a la pàgina web del Parc o
a l’app de Sagalés.

*Excepte el 25 de desembre i l’1 de gener.

MODALITATS DE BITLLETS
• Bitllet senzill de bus
• Títol de transport integrat ATM
• Bitllet combinat tren Rodalies + Bus Parc
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e casa
al montseny
BITLLET
COMBINAT
Tren
+ Bus Parc

Consulteu-ne els preus al web del Bus Parc.
Si dueu embalums, motxilles o estris per anar
de pícnic o per practicar activitats esportives,
cal que els dipositeu al portaequipatge de
l’autobús.
En el cas de les bicicletes, s’han de transportar
dins d’un embalatge específic.
L’empresa titular del servei pot limitar-ne
el nombre i l’accés després de valorar la
seguretat dels passatgers o la conservació de
l’equipatge, entre altres aspectes.

https://parcs.diba.cat/ web/
Montseny/bus-parc
Contacteu amb el Parc:
938 475 102 / p.montseny@diba.cat

#BusParc

Sense embussos · Sense cotxe
Amb transport públic integrat

La Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona posen
en funcionament cinc línies
regulars d’autobús per accedir al
Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny els caps de setmana i festius
de tot l’any.
Es tracta d’un servei de transport públic
integrat, amb connexió amb el servei de
Rodalies Renfe de les línies R2 Nord i R3,
que ofereix múltiples opcions per accedir al
parc natural.
Les destinacions des del Baix Montseny són
Santa Fe del Montseny i Fontmartina
(des de l’estació de Renfe de Sant Celoni),
i el poble del Montseny (des de l’estació de
Palautordera, a Santa Maria de Palautordera).
Les destinacions des d’Osona són Collformic
i Viladrau (des de l’estació de Balenyà-TonaSeva, a Sant Miquel de Balenyà).
Aquesta iniciativa és una de les
accions emmarcades en l’Agenda
2030, i en el Pla d’acció de la Carta
Europea de Turisme Sostenible,
que coincideix amb els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible (ODS) per al
foment d’una mobilitat menys contaminant
i més eficient i responsable. Es recomana
fer ús d’aquest servei per evitar problemes
d’aparcament i de saturació
en determinats
indrets del parc
natural.

LÍNIES REGULARS BUS PARC
connexions R3

connexions R2 Nord

436 Vic – Sant Miquel de Balenyà – Viladrau

572 Sant Celoni – Fontmartina (TAD)

484 Vic – Sant Miquel de Balenyà – Collformic

573 Sant Celoni – Santa Fe del Montseny
576 Santa Maria de Palautordera – Montseny

