
Hotel-Masia Rural (Arnes)



El Parc Natural dels Ports ens delecta amb 
diversos paisatges de gran bellesa  ideals 
per fer excursions i gaudir de la natura. 
Els Estrets i el Riuet de les Valls son dos 
congostos formats per mases rocoses, ba-
rrancs i gorges d’aigües transparents ideals 
per prendre al bany, a l’igual que en el Toll 
del Vidre,  piscina natural del  riu Algars.
La Via Verda, antic itinerari del traçat del 
tren que va des d’Alcañiz fins a Tortosa 
(70 Km), permet recórrer a través dels seus 
túnels  i viaductes racons fantàstics de les 
comarques del Matarraya, la Terra Alta i el 
Baix Ebre .

L’Entorn



Està situat a l’extrem meridional de la Terra 
Alta i en bona part del seu terme munici-
pal dins del Parc Natural de “Els Ports.

Arnes te una població d’uns cinc cents 
habitants,  l’economia dels quals es basa 
principalment en la agricultura i la rama-
deria. Els cultius principals són l’olivera, 
l’ametller i les vinyes. L’oli d’Arnes està 
considerat com un dels millors de la co-
marca, i al igual que el vi està protegit per 
la Denominació d’Origen (DO) Terra Alta. 
Depenent de l’estació de l’any que ens vi-
siteu us podreu convertir en “pagesos per 
un dia” i viure de a prop la verema, la co-
llita de les olives,…

A l’any 1991 el Departament de Cultura 
de la Generalitat” va declarar el casc antic 
d’Arnes  com a Be d’interès històric-artís-
tic.  Podreu visitar l’església de Santa Ma-
ria Magadalena, obra de Josep Xambo, i la 
fantàstica casa de la vila, construïda l’any  
1584 per Joan Vilabona,  essent  aquesta la 
construcció més emblemàtica del poble.

Arnes



A 1 Km d’Arnes enclavat sobre una roca, 
al costat del riu Algars, rodejat d’olivers i 
tancat per un antic mur de pedra, trobareu 
l’Hort de Fortunyo.

Del segle XVIII, potser més antic i tot, la 
sínia que hi ha al seu interior, el mur que 
rodeja, el conducte d’aigua abovedat que 
comunica el pou amb el riu, ens diuen que 
fa molts anys, que ho van construir.

Durant bastants anys va estar habitat per 
masovers,  però al igual que la major part 
dels masos van quedar buits quan casi be 
tothom va decidir anar a viure al poble. 
L’hort es va omplir d’esbarzers i d’herba, 
de tristor, fins que al 2005 la família Clúa 
vàrem decidir restaurar la masia del nostres  
avantpassats i convertir l’hort en una ma-
sia de turisme rural on poder anar a gaudir 
d’uns dies de descans i tranquil·litat.

La Masia



La masia disposa de:

•	 Set	estances:		una	suite,		dos	habita-
cions amb jardí, una  quàdruple, un 
triple i dos dobles (servei d’habitacions 
inclòs)

•	 Sala	de	relax

•	 Sala	d‘estar	amb	llar	de	foc

•	 Biblioteca

•	 Menjador	(l’esmorzar		està	inclòs	en	el	
preu de l’habitació i el sopar es opcio-
nal)

•	 Bodega	(autoservei	de	bar)

•	 Sala	de	jocs	(TV,	ping-pong	)

•	 Piscina

•	 Hort		jardí	i	corral

La masia està decorada en estil rústic amb 
mobles antics de la família restaurats per la 
pròpia Conxita Clúa



Tacte Collir fruits de l’hort-jardí, refrescar-te 
a la piscina, abraçant-te a una olivera cen-
tenària, o senzillament fent la migdiada a la 
gespa a l’ombra d’un cirerer o la nostra zona 
de relax

Oïda Escoltar el murmuri de l’aigua, el xiular 
del vent, les hores del campanar del poble, el 
cant dels ocells, una peça al piano o senzilla-
ment deixar-se envoltar pel silenci...

Gust Gaudir d’un menjar casolà elaborat 
amb productes de l’hort  i cuinat amb oli ver-
ge d’oliva, acompanyats per un bon vi de la 
Terra Alta i per un xarrup de vi de nous... 

Olfacte Olorar l’espígol, la menta i la ma-
ria lluïsa del jardí, els tomàquets i els pebrots 
del hort,  els arbres en flor, i per que no? 
gaudir de flaire del vi, la mel i els ibèrics de 
la zona...

Vista Admirar la bona feina feta pels nos-
tres abans passats: el pou, el porxo, el tancat 
de l’hort, ... Gaudir del paisatge dels ports, 
de fantàstiques postes de sol i d’un cel ple 
d’estels.

Gaudir amb 
tots els sentits



Benvolguts amics,
Potser us pregunteu què pot impulsar a una mes-

tra i un pagès jubilats a compartir la casa dels seus 
avantpassats amb persones desconegudes i dedicar-
se a aquest apassionant mon dels hotels rurals.

Aquesta pregunta ens la varem fer en Paco i jo 
mateixa quan ens varem plantejar l’idea per primer 
cop. Som persones molt vitals, els nostres fills estan 
criats i tenim unes ganes tremendes de seguir sent 
útils.

Cuidar d’aquells que ens venen a veure ens om-
ple d’alegria, fer-los tastar les receptes de l’avia que 
hem guardat durant generacions, sentir la canalla 
per la casa, xerrar amb els convidats, vigilar que tot 
estigui al seu gust,...es com haver de cuidar la prò-
pia família.

Per això estem segurs que la vostra estada a casa 
nostra serà una experiència compartida, doncs us 
sentireu acollits i cuidats i a nosaltres ens donareu 
l’oportunitat de seguir sentint la vida al nostre vol-
tant.
 Fins aviat

Conxita i Paco

“Realment la casa es molt acollidora i l’atenció de la Conxita i en Paco immillorable. Una casa 
plena de detalls on es nota la preocupació per donar un bon servei i que els que hi arribem ens 
trobem a gust. Molt agraïts i amb ganes de tornar. Sense cap mena de dubte una casa per reco-
manar i anar a descansar”
Comentari deixat a la web                                                          Familia Martí-Puñoz (Agost 07)



Molt a prop d’Arnes podreu visitar  el 
museu Picasso a Horta de Sant Joan, 
on el pintor va dir anys més tard que 
havia après tot el que sabia,  conèixer  
la riquesa cultural, natural i gastronò-
mica del Baix Aragó visitant indrets 
com Vall de Roures, amb el seu Castell 
medieval, o visitar la Catedral del Vi 
a Pinell de Brai construïda pel Cesar 
Martinell, deixeble de Gaudí.

Pels estudiosos de la historia, la Via de 
la Pau us permetrà conèixer a través de 
diferents indrets i museus els fets que 
van tenir lloc a la batalla de l’Ebre.

Com arribar

www.alternativarural.com Tel. 977 435 155 - 608 697 898


