
 “TREN DELS LLACS”  

GRUP MÍNIM 30 PERSONES 
 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE................. 175 € 
Suplement habitació individual  20 € 
 

         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 

       
 2 DIES TOT INCLÒS 

DISSABTE  
Sortida d’origen en autocar que ens portarà a l’estació de Balaguer. A les 08:25 h sortirem amb el “Tren dels Llacs” 
per la línia panoràmica de la Noguera Pallaresa construïda entre el 1924 i 
1951. Un trajecte inoblidable a través d’espectaculars paisatges. 

Arribarem a la Pobla de Segur a les 09:33 h 
del matí on ens recollirà l’autocar. A la Pobla 
de Segur  visitarem el conjunt modernista de  
Casa Mauri i Molí de l’Oli  on destaquen 
mosaics, vitralls i forja, així com uns jardins 
romàntics “belle époque”, actualment  seu 
de l’Ajuntament i Oficina de Turisme. 

 

Dinar, menú pallarès en un restaurant local i en acabar ens dirigirem a Gerri de la Sal per visitar els Salins. 
Explicació i exhibició sobre el terreny del procés de producció, 
emmagatzematge i comercialització de la sal. Els salins  han 
donat una fisonomia característica al poble de Gerri, i 
l’explotació de la font d’aigua salada pel sistema d’evaporació 
ha esdevingut el motor econòmic de la vila durant molts anys. 
També visitarem la imponent col·legiata romànica de Santa 
Maria.  Finalitzades les visites continuarem ens traslladarem 
a l’Hotel escollit, a Sort o Espot. Sopar i allotjament. 

DIUMENGE  
 

Avui gaudirem d’una experiència 
excepcional, després d’esmorzar 
farem una excursió  en 4x4  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. A migdia tornarem a l’Hotel 

per dinar i a mitja tarda emprendrem el viatge de retorn. 
 

 
 
 



 
SERVEIS INCLOSOS: 
 

• Servei d’autocar des de l’àrea de Barcelona o Tarragona 
• Bitllet del Tren dels Llacs de Balaguer a la Pobla de Segur. 
• 1 Dinar en un restaurant local. 
• 1 Nit en règim de pensió completa a l’Hotel  
• Begudes incloses als àpats 
• Entrades i visites guiades: 

o Conjunt modernista de Casa Mauri i Molí de l’Oli. 
o Gerri de la Sal, Salins i Monestir de Santa Maria. 
o Excursió en 4x4 al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

• Assegurança de viatge. 

• Despeses conductor 
 

 
SERVEIS NO INCLOSOS:  
 

• Taxa turística, 0.50 € per persona pagament directe a l’Hotel 
• Guia acompanyant. 
• Extres no especificats. 

 
 

Consultar programa fet a mida 
 
 
 
 
TEL.+ 34 973 681518 
 www.pirineuemocio.com 

 info@pirineuemocio.com                     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


