
Església de Santa
Maria de Porqueres

300 m

Sortida: Oficina de Turisme

Caseta de fusta

La Draga

Estanyol del Vilar

 L’Estany de Banyoles

     ITINERARI: Oficina de Turisme - Estany de Banyoles - Estanyol del Vilar - Església de Porqueres - 
Caseta de fusta - La Draga - Oficina de Turisme

Volta a l’estany de Banyoles

La volta a l’Estany de Banyoles és un dels passejos 
més coneguts de la zona, tant pels visitants com 
pels mateixos banyolins i banyolines. 

Fent aquest passeig, que dóna la volta 
completa a l’Estany de Banyoles, podem 
gaudir de la gran riquesa natural i paisatgística 
de la zona endinsant-nos als miradors i 
estanyols que el recorren.

És un recorregut planer, apte per fer amb 
cotxet de nadons. 

OFICINA DE TURISME. Pesquera núm. 10 o pesquera d’en Lero: la primera pesquera data de 
l’any 1886, va ser remodelada al primer terç del s.XX. Durant molts anys la pesquera va ser 
utilitzada com a atracció turística i moll de la barca La Oca. 

ESTANY DE BANYOLES: és l’origen i el principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles. 
Juntament amb la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la 
península ibèrica i un espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural. 

ESTANYOL DEL VILAR: és l’estanyol més conegut de la comarca. Es troba just a la riba sud de 
l’Estany, i, igual que el mateix Estany, recorda la forma d’un 8 degut a les dues cubetes que el 
formen. 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PORQUERES: és una església romànica situada al municipi de 
Porqueres. Fou reconstruïda cap a final del segle XII i consagrada el dia 5 d’abril de l’any 1182 pel 
bisbe de Girona Ramon Guissall. 

CASETA DE FUSTA: es troba situada a la vora de l’Estany. Només s’hi pot accedir en bicicleta o a 
peu. És un dels 3 llocs que estan habilitats per als banyistes de l’Estany i l’únic que és gratuït. 

LA DRAGA: gran parc al costat de l’Estany 
inaugurat amb motiu de les olimpíades de 
Barcelona 92. Al costat del parquing, hi han unes 
taules d’obra i una font per poder fer pícnic. El 
parc alberga el pavelló municipal d’esports i el 
poblat neolític de la Draga. 

Durada: 2h

Distància: 6,4 kmkm

Dificultat: 

Descripció:

Punts d’interès: 
Gaudeix la ruta i coneix l’entorn de l’Estany

Sortida: Oficina de Turisme de Banyoles 

Senyalització: Ruta 1
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Fàcil

Zona de pícnic de La DragaRuta ideal per famílies


