
SERVEIS INCLOSOS: 3 dies i 2 nits d’allotja-
ment amb esmorzar inclòs. Visites, activitats i 
tastos amb amfitrions locals segons progra-
ma. Assegurança bàsica d'assistència en viat-
ge.  Impostos.  

(*) SERVEIS NO INCLOSOS: trasllats i àpats 
no mencionats. Propines. Qualsevol servei no 
mencionat a l’apartat de serveis inclosos, serà 
considerat com a NO inclòs. 
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Viu la Vall de Boí amb els nostres 

amfitrions locals 

ITINERARI DESCRIPCIO 

Taüll és un bonic i encantador poble 
tradicional situat a La Vall de Boí, un 
conjunt de valls i muntanyes al nord-est 
de l’Alta Ribagorça, Lleida, ple d’arqui-
tectura, escultures e esglésies romàni-
ques com “Sant Climent de Taüll" que 
és la més important i va ser declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNES-
CO.  

La seva ubicació, al sud dels Pirineus, 
ofereix l'oportunitat de viure múltiples 
experiències: llegendes, antigues tradi-
cions, patrimoni natural i cultural, sen-
derisme, visita al Parc Nacional d'Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici, 
increïbles rutes i excursions...  
 
Viu aquesta experiència amb nosaltres! 
Tenim els amfitrions locals perfectes 
per mostrar-te l’encant especial de Ta-
üll, vivint experiències memorables!  

Dia 1, Després d’arribar a l’allotjament, 
el nostre pastor local us vindrà a saludar 
i explicar històries i anècdotes de la 
vila.  
Dia 2,  Esmorzeu amb calma mentre 
sentiu el silenci i la pau de la Vall de 
Boí. Avui en Miquel, el nostre expert de 
la natura, ens acompanyarà per una 
interessant ruta al Parc Nacional d’Ai-
güestortes, a l’hora del dinar, escollireu 
un lloc amb encant per posar les esto-
valles i fer l'àpat en mig de la natura.  A 
la tarda, us convidem a visitar les nom-
broses i excel·lentment conservades 
esglésies d’estil romànic que envolten 
la vila.  
Dia 3, Esmorzar a l’allotjament i check-
out. Avui en Rubèn us espera a la seva 
formatgeria tradicional per oferir-vos un 
saborós tast de formatges de diferents 
elaboracions.  

Sóc en Lluís, t’espero a Taüll per  
compartir històries sobre la Vall 

Preu     275€ (*) 
Estància: 4 dies i 3 nits en AD 
Punt d'arribada: directe al teu allot-
jament 
Autèntic: Descobreix la Vall, des del 
paisatge fins a la gastronomia 
 

Amfitrió Àpats Allotjament 


