VALL d’ARAN (Era VAL
d’ARAN)
· El cor dels Pirineus ·
Dissabte 29 i diumenge 30 de juny del 2019
DISSABTE · 29 ·
 Matí: a les vuit (8.00 h) sortida del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la Gran Via
de les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota mateix de l’edifici de
GENERALI, en direcció a: Balaguer – Benavarri – Pont de Suert – Vielha
Allotjament:
HOTEL VILAGARÒS 4*
Dera Carretèra, 5
25539 GARÒS Val d’Aran – Tel. 973-64.12.50 –

https://www.hotelvilagaros.com

 Dinar: al restaurant de l’Hotel VILAGARÒS.
 Tarda: anada fins a BAGERGUE, el poble més alt de la vall, situat a 1.419 m
d’altitud i ubicat en un petit altiplà envoltat de prats i boscos. Allí visitarem el
Musèu eth Corrau, un espai etnogràfic situat en un antic corral, on hi podrem
veure tota una mostra d’objectes que defineixen la cultura laboral, les tradicions i
l’artesania ancestral del territori. També passejarem pels seus carrers empedrats
presidits per l’església romànica de Sant Feliu, i gaudirem d’unes espectaculars
vistes sobre la vall del riu Unhòla.
DIUMENGE · 30 ·
 Matí: després d’esmorzar ens desplaçarem amb vehicles tot terreny fins al
municipi de Vielha e Mijaran fins a arribar al SAUT DETH PISH, un
impressionant salt d'aigua de més de 12 metres de caiguda, situat en un paratge
natural de gran bellesa. S’hi arriba per una bonica pista asfaltada de 12
quilòmetres, paral·lela al riu Varradòs, a la qual s'hi accedeix des de la població
de Pont d'Arròs. Des d’aquest punt podrem observar diversos cims de gran
bellesa que ens envolten, com són: la Vall d'Artiga de Lin, el Massís de la
Maladeta, la Pica Palomèra i la Sèrra des Armèros, tot un espectacle natural.
 Dinar: al restaurant de l’Hotel VILAGARÒS.
 Després de dinar, retorn a Barcelona.
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PREU: 196 € per persona en habitació doble - Suplement individual: 38 €
Per a inscripcions: Tel. 93 241.41.42 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h.
Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)

Per tal de fer efectiva la reserva, cal trucar prèviament per telèfon i fer l’ingrés
al núm. de compte corrent abans del DIVENDRES 7 de JUNY
 CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
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