
 

 

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES, ARTIGA DE LIN,  

EL ROMÀNIC DE TAÜLL  
BONICS PAISATGES DE LA VALL D’ARAN I LA VALL DE BOÍ,  
 
24 DE JUNY: COMARQUES - PARC NACIONAL 

D’AIGÜESTORTES - VIELLA- 

Sortida el  matí en direcció  a Balaguer, Pont de Suert i 
Boí .  Dinar en ruta. A la tarda opció de pujar al Parc 
Nacional d’Aigüestortes amb jeep. 
Trajecte fins arribar a Viella . 
 
25 DE JUNY: ARTIGA DE LIN – BOSSOST- LES 

Pensió  completa a l’hotel de Viella. El matí   excursió 

al bonic paratge de Artiga de Lin i el Ulls de Jueu amb 

jeep o minibús. Artiga de Lin es una extensió de prats, 

que continuen servint de pastura per al bestiar, està 

delimitada per boscos de faig i avet. Estan coronats per 

pics: el Neres, el mitíc Forcanada, reducte d’isards; el 

Malh dera Artiga, i la Tuca Blanca de Pomèro, que 

tanca aquest circ d’impressionant bellesa. La diversitat 

de plantes, flors i fruits, que varien en funció de 

l’època, fan més atractiu el passeig. Dinar i a la tarda 

farem un recorregut cap a Bossost, bonic poble amb 

l’esglèsia d’estil romànic aranés fins arribar a Les. 

Retorn a Viella. 

26  DE JUNY: PLA  DE BERET – SALARDU - ARTIES   

Després d’esmorzar anirem fins al Pla de Beret 

fantàstics paisatges on neix la Garona. Visita dels 

pobles de la Vall, Salardú cap a Artíes. Dinar. Tarda 

visita de Viella. . 

 27  DE JUNY:  ESGLÈSIES DE TAÜLL - PONT DE SUERT  

Esmorzar i sortida cap al Túnel de Viella, arribarem a Sant Climent de Taüll on visitarem l’Església Romànica. 

Continuarem cap al Balneari de Caldes de Boí on farem un passeig pels seus jardins i Parc . Dinar a Pont de 

Suert en restaurant, temps lliure i trajecte cap a Cervera i comarques. 

El programa pot tenir algun petit canvi , per les restriccions imposades al moment de fer la reserva d’algún servei. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE VIATGE EN BUS, ASSEGURANÇA DE 

VIATGE I CANCEL.LACIÓ, PENSIÓ COMPLETA:  464 €      

 Suplement individual : 68 euros  

 

No està inclós ni els jeeps ( aprox.20€) ni les entrades, pendent 

de saber horaris, preus i organització de visites. 

Grup reduït, places limitades. 


