e casa
al montseny

PREUS
Bitllet senzill: 2,20 euros *
Bitllet combinat Tren rodalies + Bus Parc:
10,80 euros anada i tornada des
de Barcelona
8,50 euros anada i tornada des de qualsevol
estació del tram Granollers Centre/
Maçanet-Massanes
13,30 euros anada i tornada des de
qualsevol estació del tram Girona/Sils

Si feu ús del servei d’autocars
Mireu de facilitar l’acompliment de l’horari
previst en pujar i baixar de l’autocar.
El trajecte entre Sant Celoni i Santa Fe, s’estima
en una hora de durada.

BITLLET
COMBINAT

El trajecte entre Sant Celoni i Fontmartina,
s’estima en quaranta-cinc minuts de durada.

Tren

Per a grups superiors a 10 persones, cal trucar
prèviament al tel. 938 707 860 o enviar un correu
a info@sagales.com, per confirmar la disponibilitat
o la conveniència de reforçar el servei.

+ Bus Parc

El servei està integrat al sistema
tarifari de l’ATM de Barcelona.
* Vàlid per a tot el dia (ús il·limitat).
Gratuït per a menors de 12 anys.

HORARIS

Els gossos o altres animals de companyia
hauran d’anar amb un transport habilitat amb
limitació de mida (100 x 60 x 25 cm). Podran
pujar sense cap limitació els gossos pigall.

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:

https://parcs.diba.cat/ web/
Montseny/bus-parc

#BusParc

Si dueu embalums, motxilles, o estris
per anar de pícnic o per practicar activitats
esportives, caldrà que els dipositeu al
portaequipatges de l’autocar.

Contacteu amb el parc:
938 475 102 / p.montseny@diba.cat
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Les línies presten servei tots els dissabtes,
diumenges i festius de l’any.

Sense fum · Sense benzina · Sense embussos · Sense cotxe

Amb transport públic integrat

La Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona posen en funcionament dues
línies regulars d’autobús per accedir al
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny.
Aquestes noves línies s’ofereixen els caps
de setmana i festius de tot l’any, apostant
així per una mobilitat sostenible, segura
i accessible.
Les destinacions de les dues línies són
Santa Fe de Montseny i Fontmartina,
respectivament. L’estació de Renfe de Sant
Celoni és el punt d’inici d’ambdues línies.
Per tant, els visitants podran fer tot el
recorregut des de casa en transport públic.
Els visitants que arribin a Sant Celoni en
transport privat podran estacionar els seus
vehicles a l’aparcament públic de La Forestal,
situat a 10 minuts a peu de l’estació.

Estació
SANT CELONI

10 min.

LA FORESTAL
193 places
(entrada per la C-35)
· Accés des de Barcelona
pel carrer Indústria
· Accés des de Girona
pel carrer València

C-17
C-25

FONTMARTINA

SANTA FE DE MONTSENY
BV-5119

BV-5114
FOGARS DE
MONTCLÚS

Línia
R2 Nord

C-35

AP-7

SANT CELONI

SANT CELONI – SANTA FE DE MONTSENY

SANT CELONI - FONTMARTINA

Bus 1
Estació de tren de Sant Celoni
Sant Martí - Carretera Vella
Centre d’Informació de Fogars
de Montclús
(rotonda BV-5114 - BV-5119)
Transbordament al bus 2.

Bus 1
Estació de tren de Sant Celoni
Sant Martí - Carretera Vella
Centre d’Informació de Fogars
de Montclús
(rotonda BV-5114 - BV-5119)
Mosqueroles
La Costa de Montseny
Les Feixes del Vilar
Camí del Càmping de Fontmartina
Fontmartina

Bus 2
Centre d’Informació de Fogars
de Montclús
(rotonda BV-5114 - BV-5119)
Campins
Camí de Can Riera de Ciuret
Camí de Sant Cristòfol
Camí de Can Carbonell
Santa Fe de Montseny

