EL PALLARS JUSSÀ

VIATGE ALS ORÍGENS
El Pallars Jussà d’avui reivindica la memòria del que va ser, ho recorda
refent les festes i les celebracions, les fires i les tradicions. Perquè per
tirar endavant no es pot oblidar d’on es ve, ni qui es va ser. És per això
que avui dia el Pallars és ben viu.

P

er conèixer aquesta realitat, els museus del Pallars expliquen i interpreten la seva cultura, la seva història i el
seu paisatge. Les antigues escoles del
Pont de Claverol acullen el Museu dels Raiers.
Fins al 1930 el Pallars es comunicava amb la
resta de Catalunya especialment gràcies als
rius. Els rais servien per baixar la fusta de les
muntanyes fins al mar i constituïen tot un món
que vivia dels boscos. Del 4 al 7 de juliol us animem a visitar la Diada dels Raiers, celebrada
des del 1979 (www.elsraiers.cat).

mitjançant visites guiades. El museu també
explica el passat de l’Aeso romana i la importància del període medieval, que ha deixat
castells com el de Llordà, al qual s’organitzen
visites guiades (www.parc-cretaci.com).
A Salàs de Pallars, el museu es troba als
carrers de la vila. El Centre d’Interpretació
de l’Antic Comerç presenta tot un seguit
d’establiments propis del comerç del país
ambientats amb els elements característics de mitjan segle XX. Les espectaculars

A la Vall Fosca es pot visitar el Museu Hidroelèctric de Capdella, un espai d’interpretació
i descoberta que ofereix un recorregut que
abasta des dels orígens de la central fins a
la seva posada en funcionament el 1914, i
en què s’expliquen també les repercussions
econòmiques i socials que va tenir per al
Pallars i per a tot el país la seva construcció
(www.vallfosca.net).
A Isona, el Museu de la Conca Dellà (també
conegut com Parc Cretaci) ens presenta la
fauna i flora de la comarca ara fa 65 milions
d’anys, quan hi vivien els últims dinosaures. Als
jaciments s’hi han conservat petjades i ous
d’aquestes bèsties, que es poden descobrir
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Petjada de dinosaure a Basturs (Isona i Conca Dellà)

A Llimiana hi trobareu la Casa
Bonifaci, Museu de Llimiana.
La casa, propietat de la família
Bonifaci, una nissaga de metges rurals, a més de preservar
el llegat històric de la localitat,
explica l’esdevenir d’aquesta
família, i especialment del
metge Josep Bonifaci Mora
(http://llimiana.ddl.net o tel.
630 663 731).
A Tremp hi trobareu el Casal
Pare Manyanet, la casa on va
néixer Josep Manyanet, que va
ser l’inspirador de la construcció del temple de la Sagrada
Família de Barcelona, beatificat el 1984 i canonitzat el 2004
(www.manyanet.org o tel. 973
650 891).
Botiga “Ultramarinos y
coloniales” del CIAC de Salàs
de Pallars

botigues-museu
permeten
reviure com era una botiga
d’ultramarins i colonials, una
barberia, una farmàcia i un
cafè. Les visites són guiades
(http://salas.ddl.net/boer/
index.html).

Amb les visites
guiades
coneixereu
històries
sorprenents

Consell Comarcal
del Pallars Jussà

En breu obrirà, també a Tremp,
el Centre de Visitants del Pallars Jussà, un espai interpretatiu on, a través d’audiovisuals,
panells interpretatius i altres
elements físics, es transmeten
als visitants els valors paisatgístics, naturals i culturals de la comarca (www.pallarsjussa.net).
Els espais museístics del Pallars
Jussà no s’acaben, però, amb
els seus equipaments tancats.
La comarca en si mateixa és un
museu a cel obert. Diversos miradors naturals repartits pel territori permeten copsar la majestuositat de la serra del Montsec,
l’espectacularitat de la conca
de Tremp o la bellesa de les
valls pirinenques de la Vall Fosca i de la vall de Manyanet.
Alguns d’aquests miradors coincideixen amb els geòtops,
panells interpretatius de la
geologia que s’instal·len en
zones d’especial interès geològic. El Pallars Jussà compta
amb quatre geòtops que expliquen les particularitats geològiques de diversos punts
d’interès: Llimiana, Claret, Comiols i Vilamolat.

Agenda
ISONA I CONCA DELLÀ
Portes obertes al Museu de la
Conca Dellà
18 i 19 de maig
Caminada cultural des de Conques
19 de maig a les 10h
LA POBLA DE SEGUR
Tren dels Llacs
Tots els dissabtes de maig
Aplec de Sant Miquel del Pui
8 de maig
Visita gratuïta al Museu dels Raiers
18 i 19 de maig d’11:30h a 14h
LLIMIANA
Visita guiada gratuïta a Casa
Bonifaci
19 de maig a les 12h i a les 13h
SALÀS DE PALLARS
Visita gratuïta pels espais de
l’Antic Comerç
19 de maig de 10h a 14h
TREMP
Fira de primavera
11 i 12 de maig tot el dia
5a cursa Antoni Camarasa
12 maig a les 9h
VALL FOSCA
Portes obertes al Museu Hidroelèctric
18 de maig a les 12h
Rutes Vall Fosca: La Torre - Mont-Ros
Pobellà - La Plana
19 de maig a les 9:30h
Rutes Vall Fosca: Aiguabella - Astell
15 de juny a les 9:30h

Oficines de turisme
Tremp
Plaça de la Creu, 1 . Tel. 973 650 005
La Pobla de Segur
Av. Verdaguer, 35 . Tel. 973 680 257
La Vall Fosca
Ajuntament de la Torre de Capdella
Tel. 973 663 001
Isona i Conca Dellà
C/ del Museu, 4 . Tel. 973 665 062
LLEIDA, PUNT DE TROBADA
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PROPOSTES TURÍSTIQUES

190

euros/pers.

EXPERIÈNCIA RELAX AL PALLARS

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE AL PALLARS

A la població de Llavorsí, al Pallars, trobem aquest
encantador hotel que convida a una escapada de relax
en plena natura. Inclou: HOTEL **** Wellness & Spa,
2 nits + 2 esmorzars bufet, 1 sopar a la carta, 2 dies
spa : jacuzzi, sauna, dutxa de contrast, bany turc i gandules calefactables. 1 massatge antiestrès amb olis
aromàtics al Wellness per persona en base hab. doble.
IdeaI per a incentius d’empresa i reunions.

Un espectacular paisatge que desperta l’esperit
aventurer i convida a gaudir de les activitats a l’aire
lliure, la cuina i les tradicions del Pallars.
Inclou: 1 nit en un apartament + 2 activitats a l’aire lliure
(1 ràfting + 1 a escollir entre: excursió a cavall, descens
de barranc iniciació, o Open Kayac, canoa raft (doble).
Preu per persona sobre la base a apartament ocupat
per a 4 persones (TARIFES ESPECIALS GRUPS).

VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3 , altell, despatx 3. LLEIDA - Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com

VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3, altell, despatx 3. LLEIDA. Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com

150

euros/pers.

18

85

euros/pers.

134

euros/per.

EXPERIÈNCIA WELLNESS & SPA

EXPERIÈNCIA TURISME ACTIU AL PALLARS

A la població de Llavorsí, al Pallars, trobem aquest
encantador hotel que convida a una escapada de relax
en plena natura. Inclou: HOTEL **** Wellness & Spa,
2 nits + 2 esmorzars bufet, 1 sopar a la carta, 2 hores
spa: jacuzzi, sauna, dutxa de contrast, bany turc i gandules calefactables. 1 massatge antiestrès amb olis
aromàtics al Wellness per persona sobre la base hab.
doble. IdeaI per a incentius d’empresa i reunions.

Gaudir d’aigües manses, braves i glaceres a la vora de
les valls, els cims i les crestes. Un lloc privilegiat on el
paisatge no pot ser més generós. Situat a Sort, trobem un
complex dotat de bar-cafeteria, piscina, sauna i gimnàs.
Inclou: hotel. 2 Nits allotjament, 2 esmorzars i 1 sopar
per persona; 2 activitats esport aventura, 1 ràfting
(Llavorsí – Rialp) + 1 a escollir entre hidrospeed, o
canoa/open caiac.

VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3 , altell, despatx 3. LLEIDA - Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com

VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3, altell, despatx 3. LLEIDA - Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com
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85

euros/pers.

134

euros/2 per.

ESCAPADA PASSEJANT PER LLEIDA

ENCANT MEDIEVAL ENTRE MURALLES

Inclou: 2 nits d’hotel **** (divendres i dissabte), estada en règim d’allotjament i esmorzar bufet, plànol
de la ciutat amb itinerari turístic i visites recomanades. Visita: conjunt monumental del Turó de la Seu
Vella, Castell Templer, Museu de Lleida.
Targeta turística: transport públic gratuït amb descomptes en botigues, bars, restaurants...

Descobreix la tranquil.litat medieval atrapada entre
les seves muralles.
La bona vida al voltant d’un castell. Passeja, gaudeix i
descansa. El poble amb encant medieval i la tranquil.litat
rural. Dorm envoltat de la fortalesa i passeja pels carrers
empedrats. Participa de les diferents activitats, visita el
castell i tasta els productes de la terra.
3 dies de somni amb esmorzar per a 2 persones.

VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3, altell, despatx 3. LLEIDA - Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com

ZAFIRO TOURS
C/ Baró de Maials, 88 Tel. 973 225 500 - 608 608 691
C/ Segrià, 40
Tel. 973 281 728 - 625 688 027

115

euros/per.

BOTIGA-MUSEU LA FLOR DE VIMBODÍ

DESCONECTA’T RELAX I AVENTURA

Antiga fàbrica de begudes carbòniques situada al carrer Bergadà, número 2 de Lleida. Fundada l’any 1931.
Actualment a la segona planta es pot trobar l’antiga
maquinària que en el seu moment va fer possible la fabricació de diferents marques de begudes carbòniques.
La planta baixa s’ha reconvertit en botiga-degustació
amb una gran varietat en alimentació i begudes.

Estancia de 1 nit d’hotel 3*** amb regim MP
(Sopar i esmorzar)
1 Sesió d’SPA per persona
1 Hora 30 minuts d’aventura amb un Quad doble,
assegurança de RC i Accidents

HORARI DE VISITA AL MUSEU
Dissabtes, de 9 a 14 h · Diumenges i festius, de 12 a 14 h
Telèfon de contacte: 973 203 046

ZAFIRO TOURS
C/ Segrià, 40
Tel. 973 281 728 - 625 688 027
C/ Baró de Maials, 88 Tel. 973 225 500 - 608 608 691
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PROPOSTES / ESCAPADES

19

47

euros/per.

PUJA A CAVALL

APUNTA I DISPARA

Multiaventura Llavorsí-Sort. Les característiques de
les activitats són les següents: Una hora de passejada amb cavall amb mitjans tècnics i uns monitors
que permeten entrenar-se o bé perfeccionar la tècnica. Obert de l’1 de març al 31 d’octubre. “Apunta i
dispara!”. Passa per l’entramat circuit ple d’activitats
i supera aquest món d’obstacles. Consta de: tir amb
arc (30 minuts) + Circuit multiaventura pels arbres
(escalada, xarxa, ponts tibetans… durant 30 minuts).
ZAFIRO TOURS - Tel. 973 225 500 . 608 608 691
ZAFIRO TOURS - Tel. 973 281 728 . 625 688 027

euros/per.

EXPERIÈNCIA ENOLÒGICA
amb el Tren dels Llacs
Agafa el Tren dels Llacs i viu les aromes dels prestigiosos vins
d’alçada enmig d’un entorn d’inigualable bellesa. Visita del Celler
Castell d’Encús i del poble de Talarn amb dinar especial.
Transport + Visita celler amb degustació de 3 vins + Visita Talarn
amb dinar de territori: 47 euros. Transport + Visita celler amb degustació de 3 vins + Visita Talarn amb dinar maridatge: 70 euros.
Bitllet de Tren dels Llacs no està inclòs: 26 euros.
PIRINEU EMOCIÓ
Av. St. Miquel del Pui, 43 - 25500 La Pobla de Segur - Tel. 973 68 15 18
A/e: nmarti@pirineuemocio.com - www.pirineuemocio.com

80

20

euros/per.

euros/per.

EL BUS DEL VI

OBSERVANT L’UNIVERS

Lleida ja té el seu Bus del Vi per donar a coneixer la Ruta Costers del
Segre. EXPERIÈNCIA: Passejada amb bus per conèixer els diferents
cellers de la D.O. mes extensa i variada del país, 7 subzones que
van des de les planes de Lleida fins al peu de la muntanya, amb un
denominador en comú: un clima de forts contrastos.

Visita Lleida i l’univers. Centre d’Observació de l’Univers.
Espai ludicientífic referent de la divulgació de l’astronomia
a Catalunya.
Passar la nit en un monestir, declarat patrimoni historicoartístic
d’interès nacional.
El preu inclou: una nit Hesperia*** amb MP (sopar, dormir i
esmorzar) + Entrada a l’Observatori PAM, Visita al monestir
de les Avellanes.

Tots els diumenges del 12 de maig al 7 de juliol
Sortida desde Lleida a les 9:30h.
TURISME DE LLEIDA
C/ Major 31, bis - 25007 LLEIDA - Tel. 902 250 050
A/e: infoturisme@paeria.es
Organitza Valentí gestió Turística per a Turisme de Lleida
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VALENTÍ GESTIÓ TURÍSTICA
C/ Doctor Fleming, 3 altell, despatx 3. LLEIDA - Tel. 649 093 582
A/e: info@valentitravelni.com

PROPOSTES TURÍSTIQUES

26

90

euros/per.

euros/2 pers.

PUJA AMB EL TREN DELS LLACS

LA PETJADA DE BACUS

Cada dissabte, el temps s’atura al Tren dels Llacs, et
retornarà la nostàlgia. Podràs descobrir en 5 hores els
encants del Pallars Jussà fent una visita guiada a Salàs,
a la Vall Fosca, a Gerri de la Sal o a la Pobla de Segur, tot
coordinat amb els horaris del tren, i amb el transport i
un dinar típic pallarès inclòs. Excursions: “Un tomb per la
Pobla”: 28 €, “Les botigues de Salàs”: 34 €, “El Tren de la
Sal”: 37 € “La llum de la Vall Fosca”: 39 €

Visita al celler Mas Blanch i Jové, amb tast de vins i a
l’obra pictòrica de Josep Guinovart.

PIRINEU EMOCIÓ
Av. St. Miquel del Pui, 43 - 25500 La Pobla de Segur - Tel. 973 68 15 18
A/e: nmarti@pirineuemocio.com - www.pirineuemocio.com

+ 1 nit en habitació doble a Cal Pastor,
allotjament d’agroturisme distingit amb tres espigues
+ Esmorzar de bufet
+ Obsequi d’una ampolla de Petit Saó
VIATGES LLEIDA
Avinguda de Flix, 88 - 25001 LLEIDA - Tel. 973 228 091
A/e: info@viatgeslleida.com - www.viatgeslleida.com

535

130

euros/per.

euros/2 pers.

CAMINA EL CINQUÈ LLAC

ESCAPADA RELAX

El Cinquè Llac és una travessa circular de mitja muntanya, assequible, de dificultat tècnica baixa per camins de ferradura o de
pastor amb inici i arribada a la Pobla de Segur, que transcorre
pels Pallars i l’Alta Ribagorça. El paquet inclou: biltllet d’anada
i tornada amb el Tren dels Llacs, 6 Nits d’allotjament en Cases
rurals amb encant, règim de mitja pensió, 6 dinars, transport
d’equipatge, assegurança, documentació i fulls de ruta. Teléfon.
de contacte 24 hores per a qualsevol informació. Regal final.

Tractament de vinoteràpia,
facial relaxant per a 2 persones

PIRINEU EMOCIÓ
Av. St Miquel del Pui, 43 - 25500 La Pobla de Segur - Tel. 973 68 15 18
A/e: nmarti@pirineuemocio.com - www.pirineuemocio.com

VIATGES LLEIDA
Avinguda de Flix, 88 - 25001 LLEIDA - Tel. 973 228 091
A/e: info@viatgeslleida.com - www.viatgeslleida.com

+ 1 nit en habitació doble a Cal Pastor
allotjament d’agroturisme distingit amb 3 espigues
+ Esmorzar de bufet
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