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COM ARRIBAR A L’ESCOLA DE CAMP DE RAMIÓ 

 
Des de l’AP-7, s’agafa la sortida 10 (Hostalric), just sortir de l’autopista (no anar en direcció 
Fogars de la Selva), a uns 50m (abans d’arribar al pont que creua la Tordera), es fa la rotonda 
sencera i s'agafa la cruïlla de mà esquerra, on comença una carretereta amb una senyalització 
que posa Ramió, seguir aquesta carretereta fins que us trobeu a mà dreta un camí de sorra, 
deixeu la carretereta asfaltada i agafeu el camí de sorra que segueix el lateral de l'autopista i 
quedeu com si anéssiu en direcció Barcelona, i a partir d’aquí s’han d’anar seguint les 
senyalitzacions, de color verd que posa Escola de Camp de Ramió. Són uns 6km. 
 
Des de la C-35, un cop s’ha travessat Hostalric hi ha una rotonda, s’ha de seguir direcció  AP-7, i 
just abans d’agafar l’AP-7 hi ha una altra rotonda, sortiu per la primera sortida que us queda a 
mà dreta,on hi ha una senyalització que posa Ramió, seguir aquesta carretereta fins que us 
trobeu a mà dreta un camí de sorra, deixeu la carretereta asfaltada i agafeu el camí de sorra 
que segueix el lateral de l'autopista  (i quedeu com si anéssiu en direcció Barcelona,)  i a partir 
d’aquí s’han d’anar seguint les senyalitzacions, de color verd que posa Escola de Camp de 
Ramió. 
 
Des de Tordera, direcció a Fogars de la Selva, un cop a Fogars s’ha d'anar direcció Hostalric, 
abans d’arribar-hi,hi ha  una rotonda,feu-la com si anéssiu a entrar a l’AP-7 , i surt a la segona 
sortida de la rotonda,on veureu una senyalització que posa Ramió, seguiu aquesta carretereta 
fins que us trobeu a mà dreta un camí de sorra, deixeu la carretereta asfaltada i agafeu 
aquest camí de sorra que segueix el lateral de l'autopista (i quedeu com si anéssiu en direcció 
Barcelona),  i a partir d’aquí s’han d’anar seguint les senyalitzacions, de color verd que posa 
Escola de Camp de Ramió. 
 
UN COP AL CAMÍ DE SORRA HEU DE SEGUIR LES INDICACIONS DE “ESCOLA DE CAMP DE 
RAMIÓ.” A CADA DESVIACIÓ N'HI HA UNA! 
Finalment al cap de 6km aproximadament trobareu un cartell que posa pàrquing clients 

parada bus, i heu d’aparcar el cotxe a dins la parada.  Benvinguts a Ramió!  
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