EL PAQUET INCLOU:

VIATGE TURÍSTIC

-Bitllet d’anada i tornada en el Tren dels Llacs
(Lleida – la Pobla de Segur – Lleida)
-Desplaçaments en taxi o autocar
-3 Nits d’allotjament en règim de mitja pensió
(1 nit Pobla/Vall Fosca + 2 nits a Sort)
-4 Dinars, menú típic pallarès en restaurants locals
-Totes les visites:
-

Museu dels Raiers
Botigues museu de Salàs de Pallars
Molí de l’Oli i Casa Mauri
Fàbrica de licors Portet
Museu Hidroelèctric de Capdella
Estany de Montcortés
Salins de Gerri de la Sal
Santa Maria de Gerri de la Sal
Excursió Parc Nacional d’Aigüestortes
Ecomuseu d’Esterri d’Àneu
Museu dels Pastors de Llessui
Museu de les Papallones
Formatgeria artesanal
Congost de Collegats

-Assegurança de viatge

PREUS TEMPORADA 2017:
Preus per persona en habitació doble
1 NIT EN HOSTAL A LA POBLA i
2 NITS EN HOTEL 3*** SORT............

426 €

1 NIT EN ALLOTJAMENT RURAL A LA VALL
FOSCA i
2 NITS EN HOTEL 3*** A SORT......... 443 €
Taxa turística pagament directe a l’allotjament (0,50 € per persona
i nit)
*El programa es garanteix amb un mínim de 6 participants

2017

Informació i reserves:
www.pirineuemocio.com
info@pirineuemocio.com
Tel. 0034 9763 681 518

4 dies / 3 nits

TOT INCLÒS

Viatge històric als Pallars Jussà i Sobirà, al cor del
Pirineu català, revivint les transformacions
experimentades durant la primera meitat del segle
XX, els canvis en les formes de vida i els oficis
perduts. Entre fantàstics paisatges muntanyencs,
interessants visites culturals a museus i
monuments, i degustació de la gastronomia
autòctona, anirem a la descoberta del salt
transcendental d’una societat rural i secularment
aïllada, de caràcter agrícola i ramader, a l’actual
desenvolupament industrial i turístic, gràcies en
part a la revolució que va suposar l’explotació de
la riquesa hidroelèctrica.

DIJOUS
07:50 h Sortida de Lleida amb el Tren dels Llacs
per la línia panoràmica de la Noguera Pallaresa. Un
trajecte inoblidable a través d’uns paisatges
espectaculars. Arribada a la Pobla de Segur a les
09:33 h A partir d’aquí, tots el trasllats i visites es
realitzaran en taxi o autocar.
Visita al Museu dels Raiers, sobre l’antic ofici
desaparegut del transport fluvial de fusta.
Visita de les Botigues-museu de Salàs de Pallars,
recorregut entranyable per gairebé un segle de vida
quotidiana a partir dels articles d’ús habitual.
Dinar menú típic pallarès en un restaurant local.
Visita al Molí de l´Oli i Casa Mauri, a la Pobla,
conjunt
d’edificis
modernistes on destaquen
mosaics, vitralls i forja, així
com uns jardins romàntics
“belle époque”. Visita a la
centenària fàbrica de licors Portet, elaboració
artesanal d’aiguardents tradicionals del Pirineu.
Trasllat a l’allotjament escollit. 18:30 Trasllat
allotjament.

DIVENDRES
Museu Hidroelèctric i la central de Capdella,
pionera als Pirineus, per conèixer com funcionava i
com vivien els operaris i gent del país i entendre què
va suposar per a tot Catalunya.

Estany de Montcortès, l’únic de la comarca que no
és d’origen glacial, sinó càrstic. Un indret molt
especial enmig d’una paratge deliciós, amb la seva
pròpia llegenda de verges i cavallers.
Visita als Salins de Gerri
de la Sal. Explicació i
exhibició sobre el terreny
del procés de producció,
emmagatzematge
i
comercialització de la sal.
Dinar menú típic pallarès en un
restaurant local
Santa Maria de Gerri de la
Sal, imponent col·legiata una de
les meravelles del romànic del
Pallars Sobirà.
Trasllat a Sort. Sopar i allotjament a l’Hotel

DISSABTE
Avui gaudirem d’una experiència excepcional,
després d’esmorzar 09:00 h ens traslladarem a Espot
per fer una excursió al Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
que constitueix la representació més genuïna de l'alta
muntanya del Pirineu i és únic per la majestuositat
dels seus paisatges i per
la riquesa de la flora i la
fauna que acull. Dinar
menú típic pallarès en
un restaurant local.
Visita a l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu, una
nova concepció museogràfica aprofitant una casa de
pagès preservada amb totes les seves estances i
mobles, on el visitant s’endinsa, d’una manera activa
i participa, en les formes de vida i subsistència del
Pirineu a principis del segle XX.
Retorn a Sort. Sopar i allotjament a l’Hotel.

DIUMENGE
Després d’esmorzar deixarem l’Hotel per dirigir-nos a
la Vall d’Àssua.
Visita al Museu dels
Pastors de la Vall
d’Àssua, al bonic poble
de Llessuí. Després
d’una breu introducció
a les característiques de la Vall, dels pastors i de les
ovelles, s’expliquen en profunditat les diferents
tasques que han de realitzar els pastors durant un
cicle anual.
Visita al Museu de les
Papallones. Una curiosa
mostra de moltes espècies
singulars amb una explicació
de la relació d’aquestes amb
l’ecosistema
Visita a la Formatgeria La
Peça d’Altron, al petit poble
on Maria Barbal va ambientar la
novel·la Pedra de tartera. Una
formatgeria artesanal amb una
producció reduïda i selecta.
Dinar degustació de menú pallarès en un restaurant
local.
Congost de Collegats. Una
parada
enmig
d’aquest
impressionant
estret
de
la
Noguera Pallaresa entre cingleres
feréstegues,
veritable
festival
geològic, per admirar la meravella
del retaule d’aigua i roca de
l’Argenteria. Viatge de retorn amb el Tren dels
Llacs, contemplant els embassaments a la llum
màgica de la posta de sol. Sortida a les 19:00 h. de
La Pobla i arribada a Lleida a les 20:35 h.

