
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE.............. 190 € 
 

Suplement habitació individual   20 € 
 

 

2 DIES TOT INCLÒS 

DISSABTE  
10:30 hores. Sortida de Lleida amb  el Tren 
Històric 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 12:30 h. Trasllat en taxi 
o autocar a Sort, ens instal·larem a l’Hotel i 
dinar. 

Tarda visita i degustació a la formatgeria artesanal Tros de Sort. 
Sopar i allotjament a l’Hotel. 

DIUMENGE  
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.  
12:00h Retorn a Espot, dinar en un restaurant local. 
A les 15:30 h  trasllat a la Pobla de Segur fent una 
parada enmig de l’ impressionant estret de la 

Noguera Pallaresa: el Congost de Collegats per admirar la meravella del retaule d’aigua i 
roca de l’Argenteria. Arribada a l’estació de la Pobla de Segur a les 17:15 h.  
17:30 h Viatge de retorn en el Tren dels Llacs arribada a Lleida a les 19:20 h. 

 

 

 

 

SERVEIS INCLOSOS: 
• Bitllet del Tren Històric dels Llacs de Lleida a la Pobla de Segur (viatge de tornada en el tren de línia regular) 

• 1 Nit en règim de pensió completa a l’Hotel 3*** 
• 1 Dinar en un restaurant local. 
• Begudes incloses als àpats 
• Visita a la formatgeria artesanal Tros de Sort 
• Excursió al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
• Assegurança de viatge. 
• Trasllats 

 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
• Extres no especificats. 
• Taxa turística 0,50 € per persona. Pagament directe a l’Hotel 

 
 

 INFORMACIÓ i RESERVES 
 

 TEL.+ 34 973 681518  www.pirineuemocio.com  info@pirineuemocio.com 
 

*El programa es garanteix amb un mínim de 6 persones participants 

BITLLET 
TREN HISTÒRIC 

INCLÒS 


