Recorregut autoguiat per l’essència de l’Aran: amb les visites, els millors serveis inclosos i el quadern de viatge
elaborat especialment per descobrir i gaudir aquesta magnífica vall del Pirineu

DIVENDRES
Arribada a Vielha, entrega de documentació
i quadern de viatge. Allotjament a
l’establiment escollit.
DISSABTE: MIG I BAISH ARAN
Després d’esmorzar ens dirigirem a Vilamòs
un dels pobles aranesos més antics i que
millor ha conservat l’arquitectura de la Val.
Visitarem l’Ecomusèu çò de Joanchiquet,
casa tradicional aranesa restaurada i que
conserva el mobiliari i l’atmosfera de finals
del segle XX.
Acabada la visita a Vilamòs continuarem fins
a Bossost per visitar l’Aran Park. En un
entorn de natura incomparable es poden
observar animals en semillibertat: ós, linx,
llúdrigues, llops, marmotes, voltors, grans
cérvols, íbices i altres ungulats de muntanya
en el seu entorn natural. El parc té una
extensió de 16 hectàrees i tot el recorregut
està senyalitzat.
Dinar en un restaurant local.
A mitja tarda retorn a Vielha. Passejada pel
casc antic i pels racons més emblemàtics de
la ciutat. Visita Era Fabrica dera Lan
interessant conjunt patrimonial, testimoni
viu de la història contemporània de la Val
d’Aran. (amb una filadora Mülle Jenny, que
era puntera a l’època de la Revolució
Industrial).
Acabarem la jornada a una de les botigues
de vins i licors més antigues de Catalunya
Cava Beso per fer un tast de productes de
la Val. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIUMENGE: NAUT ARAN
A primera hora del matí, després
d’esmorzar pujarem fins el Pla de
Beret situat a 1.860 metres d'altitud,
per fer una passejada fins les Fonts
del Garona (15 minuts).
De baixada descobrirem els pobles de
Naut Aran, Unha, on trobarem el
Musèu dera Nhèu i l’esglèsia de
Santa Eulàlia.
Salardú capital del municipi, a
l’església de Sant Andreu es troba el
famós Crist de Salardú, talla
romànica de finals del segle XII, també
podem visitar el PyrenMuseu per
reviure l’experiència dels primers
exploradors dels Pirineus.
Arties un dels pobles més destacats
de l’Alt Aran per les seves dues
esglésies, Sant Joan i Santa Maria i
el seu bonic casc urbà amb algunes de
les cases renaixentistes més notables
de la Val, com la casa de Gaspar de
Portolà, descobridor de la Baixa
Califòrnia i actual Parador.
Acabarem l’estada a la Val amb el
Dinar en un bon restaurant.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE
HOTEL 3*** al centre de Vielha..............................................
ALLOTJAMENT RURAL.............................................................

239 €
249 €

Suplement habitació individual 40 €

SERVEIS INCLOSOS:
•
•
•
•

•
•

2 Nits d’estada (1 allotjament + esmorzar i 1 mitja pensió) a l’establiment escollit.
2 Dinars en restaurants locals.
Begudes incloses als àpats
Entrades i visites guiades:
o Ecomusèu çò de Joanchiquet
o Aran Park.
o Fabrica dera Lan.
o PyrenMuseu.
Assegurança de viatge.
Quadern de viatge

SERVEIS NO INCLOSOS:
•
•

•

Trasllats.
Extres no especificats.
Taxa turística.

Informació i reserves:

Tel.: 973 68 15 18
www.pirineuemocio.com
info@pirineuemocio.com

*Possibilitat de realitzar el programa amb transport públic des de Barcelona i Lleida. Demanar pressupost

