
BITLLET 
DEL TREN DELS LLACS

TRANSPORT 
D’EQUIPATGE

GRATIS !!

Facilitem la reserva de tot tipus de 
serveis complementaris com:

Bitllets d´avió o tren fins a 
Lleida, hotel a Lleida o Barcelona, 
activitats de lleure o culturals en 

el territori, etc.

PIRINEU EMOCIÓ-MARQUES DE PASTOR
Sant Miquel del Pui, 43
25500 La Pobla de Segur - Lleida
Tel. 0034 973 681 518 / info@pirineuemocio.com

Bitllet d´anada i tornada amb el Tren dels Llacs 
(Lleida-La Pobla de Segur-Lleida)

6 Nits d´allotjament 
en Cases Rurals amb encant.

Règim de mitja pensió.

6 Dinars 
que es proporcionen amb carmanyola i tovalló de roba 
de farcell, per generar el mínim de residus.

Transport d´equipatge 
d´allotjament a allotjament.

Assegurança

Documentació i fulls de ruta a escala 1:25000 
amb tot tipus d´informació sobre l´entorn, la natura i la cultura.

Telèfon de contacte 24 hores
per qualsevol informació o urgència.

Regal Final
que només es pot obtenir cobrint totes les etapes de 
la ruta EL CINQUÈ LLAC.

ORIGINAL SLOW

645€ 743€
Preu per persona 

1 habitació doble

615€ 680€
Preu per persona 

1 habitació triple

597€ 646€
Preu per persona

1 habitació quàdruple

730€ 925€
Preu per persona

1 habitació individual

Fes el Cinquè Llac a la teva mida

• Canvia el dia d’inici de la ruta
• Demana nits extres als allotjaments
• Camina amb un guia intèrpret del territori

INFORMACIÓ I RESERVES

EL PAQUET INCLOU

PREUS TEMPORADA 2018
Camina tant com vulguis: Pots escollir entre la versió original 
(105km) o una versió slow més curta (62km) amb 4 trasllats en 4x4.

Senderisme a les portes 
del Pirineu de Lleida.
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LA POBLA DE SEGUR

LLEIDA

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA CLAVEROLLA POBLA DE SEGUR

PERAMEA

BERANUI

LES ESGLÉSIES

SENTERADA

La geganta dormida

L’aquelarre de Serraspina

Casa Parrramon
Era de Parramon

Casa Macianet

Casa Batlle
Casa Mossén Batista

Can Fasèrsia

Casa Leonardo

El Pont del Diable

La Casa encantada

L’Estany 
de Moncortès

6h 15min

Casa Churchill

4h 45min

6h 30min

7h 30min

6h 40min
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ITINERARI

El Prepirineu és un territori molt poc 
conegut de Catalunya però ideal per 
gaudir tot caminant de la natura, la 
tranquil·litat i la nostàlgia.

Et convidem a pujar al panoràmic 
Tren dels Llacs i fruir d´un trajecte

 excepcional des de la plana de Lleida
 fins als peus del Pirineu. Quatre són els
 llacs que trobaràs al llarg del recorregut: Sant Llorenç 
de Montgai, Camarasa, Cellers i Sant Antoni.

Ruta de 5 dies (Practicable durant tot l´any) Distància total: 105,30Km    Desnivell positiu acumulat: 6.299 m    Temps total estimat: 31 hores 40 minuts

DIUMENGE
01 02 03 04 05
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

Senderisme des de 
La Pobla de Segur 
fins a Peramea.

Allotjament a Casa Parramon. 
www.casaparramon.net
Distància: 19,5 Km.
Desnivell positiu: 1.127 m. 
Desnivell negatiu: -759 m.

Arribada per compte propi 
a Lleida, on s´agafa el 
TREN DELS LLACS fins 
a la Pobla de Segur.

Allotjament a Can Fasèrsia. 
www.canfasersia.com
Beguda de benvinguda i 
lliurament de la documentació 
per part dels amfitrions de la 
casa.

Senderisme des de 
Peramea a Beranui.

Allotjament a Casa Macianet. 
www.casamacianet.com
Distància: 14,6 Km.
Desnivell positiu: 1.191 m. 
Desnivell negatiu: -1.078 m.

Senderisme des de 
Beranui a les Esglésies.

Allotjament a Casa Batlle.
www.casabatlle.com
Distància: 23 Km.
Desnivell positiu: 985 m. 
Desnivell negatiu: -860 m.

Senderisme des de 
les Esglésies a Senterada.

Allotjament a Casa Leonardo.
www.casaleonardo.net
Distància: 25,2 Km.
Desnivell positiu: 1.320 m.
Desnivell negatiu: -1.630 m.

Senderisme des de 
Senterada a 
La Pobla de Segur.

Allotjament a Casa Churchill. 
www.casachurchill.cat

Distància: 23 Km.
Desnivell positiu: 1.461 m.
Desnivell negatiu: -1.683 m.

LLiurament del 
GANXO DE PASTOR
que acredita haver realitzat 
integrament la ruta

Sortida amb 
TREN DELS LLACS
en direcció a Lleida
i retorn per compte propi
a l´orígen.

El Cinquè Llac, que dona nom a la ruta, és el que trobaràs fent
aquest itinerari circular de senderisme de mitja muntanya, 
assequible a tot tipus d’aficionats. Està senyalitzat i dividit en 
5 etapes d´entre 4 i 6 hores i presenta una dificultat tècnica 
baixa. Al llarg dels 105 Km, aniràs superant l´orografia canviant 
que t’ofereix la natura, i gaudint d´una de les zones del Pirineu 
més sorprenents, per acabar descobrint el llac de Montcortès, 
misteriós i poètic, un llac encantat, escenari de belles llegendes.

El repòs en els allotjaments rurals esdevindrà també una 
experiència única: t’oferiran gastronomia de qualitat basada 
en els nostres deliciosos productes agroalimentaris, et faran la

ruta més lleugera organitzant el trasllat de l’equipatge de casa 
en casa mentre tu camines sense pes, i et proporcionaran els 
dinars en carmanyola i tovalló de roba de farcell com usaven els 
pastors que recorrien aquests camins.

FES ESPORT I ASSABOREIX
LA BONA GASTRONOMIA AUTÒCTONA

VIATJA AMB L’EXCEPCIONAL 
TREN DELS LLACS

CAMINA SENSE EQUIPATGE I SENSE 
GUIA, PERÒ NO SOL...

GAUDEIX DE PAISATGES 
DE GRAN BELLESA

CONEIX LA HISTÒRIA, LA CULTURA I 
MONUMENTS DEL PREPIRINEU LLEIDATÀ

I A MÉS A MÉS RELAXA’T EN ESCOLLIDES CASES DE 
TURISME RURAL, AMB UN ENCANT ESPECIAL

Tot plegat, una gran 
experiència de turisme
responsable i sostenible
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