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AE186 - Figueres

AE185 - Can Terrades

AE187 - Vilabertran

AE191 - Can Corella
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ITINERÀNNIA

RUTA
ROUTE

CARRETERA
ROAD-TRAIL/ROUTE

RIU
RÍO/RIVER/RIVIÈRE

SENYALITZACIÓ VERTICAL
VERTICAL SIGNPOSTS
SIGNALISATION VERTICALE

Temps/tiempo/time/temps:  1h 25'

Distància/distancia/distance/distance:  4,7 km

Alçada màx./altura máx./highest altitude/altitude max.:  105 m

Alçada mín./altura mín./lowest altitude/altitude min.:  47 m

Desnivell acumulat de pujada/desnivel acumulado de subida/

accumulative slope ascent/dénivelé cumulé en montée:  91 m

Desnivell acumulat de baixada/desnivel acumulado de bajada/

accumulative slope descent/dénivelé cumulé en descente:  91 m

Dificultat/dificultad/difficulty/difficulté: Baixa/baja/low/basse

Observacions/Comments/Observations:

Itinerari urbà / itinerario urbano / urban route / itinéraire urbain

7 ITINERARI AL VOLTANT DEL 
CASTELL DE SANT FERRAN
DE FIGUERES
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ITINERARI AL VOLTANT DEL CASTELL DE SANT 
FERRAN

Aquest és un itinerari curt en una zona amb caràcter 
natural i històric, enmig de la ciutat de Figueres que ens 
dirigeix cap al Castell de Sant Ferran, considerada de les 
fortaleses més grans d’Europa. S’iniciarà l’itinerari a la 
Oficina de Turisme de Figueres situada a la plaça de 
l'Escorxador núm. 2. Sortint de l’oficina, anirem a la dreta 
en direcció a la plaça de la Palmera, el carrer Monturiol, la 
Rambla i el carrer Lasauca fins arribar a l’Avinguda 
Salvador Dalí i Domènech, al cap de pocs metres 
trobarem el pal AE245 - Parc Bosc que ens indica que 
per arribar al Castell de Sant Ferran queden 15 minuts. 
Seguirem l'Avinguda fins a arribar a l'encreuament amb 
el carrer Pujada del Castell, carrer que prendrem fins 
arribar a l'entrada de la mateixa fortalesa.  Allà trobarem 
una nova banderola, la F1, que indica que la volta al 
castell és d'aproxima-dament 45 minuts. També trobem 
una placa informativa del paper destacat de la fortalesa 
durant la guerra civil espanyola ja que, entre d'altres fets, 
va ser la seu de la última reunió de les Corts Republicanes 
el dia 1 de febrer de 1939.

Iniciarem la volta al castell prenent el corriol que trobem 
just darrere del cartell, a la dreta del castell. Al llarg del 
recorregut podrem gaudir d’una vista esplèndida de la 
plana empordanesa, la badia de Roses i les muntanyes 
del Cap de Creus, l’Albera i les Salines a la comarca de l’Alt 
Empordà, i a mesura que anem avançant podrem gaudir 
de la comarca de la Garrotxa i, en dies clars, podrem 
arribar a veure el massís del Montseny. També podrem 
intentar observar un ramat de daines (Dama dama) que 
habita l’interior del castell.

El recorregut al voltant del castell és d’aproxima-dament 
45 minuts i s’acaba altre cop al punt d’inici. Per arribar un 
altre cop a l’Oficina de Turisme només caldrà refer el 
camí, baixarem el carrer de la Pujada del Castell fins a 
arribar a l’encreuament amb l’avinguda Salvador Dalí i 
Domènech, on prendrem direcció sud fins a arribar un 
altre cop a l’Oficina de Turisme. 

Continguts, il·lustracions i fotografies: Terramar i Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Fotografies: Consorci Castell de Sant Ferran

AE245 - Parc Bosc
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