
ITINERARIS DE NATURA                                   DESEMBRE 2021    -  MAIG 2022

Durada

Lloc

Caminem amb raquetes de neu matí Parc Nacional

Les raquetes ens permeten endinsar-nos als paisatges nevats

Boí 973 69 61 89

Romànic amb botes matí Judith Mira Guiatges

Amb l' ajuda d' una guia local descobrirem alguns dels enigmes, llegendes i misteris que amaga la Vall 

de Boí des del segle XII . Us hi atreviu ? Erill la Vall 620816184

Caminem amb raquetes de neu matí Parc Nacional

Les raquetes ens permeten endinsar-nos als paisatges nevats

Espot 973 62 40 36

Raquetes de neu al Parc matí GuiesPallars

Descoberta del Parc a l'hivern amb raquetes de neu

Espot 629 59 16 14 

Raquetes de neu a Sant Maurici i voltants matí Obaga activitats

Grups màxim de 8 persones amb guies interpretadors

Espot
695 94 25 24 

Observació astronòmica amb telescopi i infusions Km0 nit Obaga activitats

Observació de les principals constel·lacions i de la seva mitologia, i posterior observació amb telescopi 

d’objectes llunyans La Guingueta 

d'Àneu

695 94 25 24 

Les petjades blanques matí Cesc Capdevila 

Durant unes hores ens convertirem en rastrejadors de les petjades i rastres dels animals sobre la neu

Espot
627 70 62 47 

Senderisme pels pobles del Parc matí Cesc Capdevila 

El Parc es molt més que natura... història, cultura, tradicions...

A concretar
627 70 62 47 

Observació de fauna salvatge matí Cesc Capdevila 

Aprendrem els costums dels animals

Espot
627 70 62 47 

Raquetes de neu amb llum de Lluna nit Obaga activitats

La Lluna ens dóna un paisatge espectacular que descobrirem amb raquetes de neu i aprofitarem per 

observar el cel nocturn amb un làser
Son

695 94 25 24 

Estirem lo Fil matí Parc Nacional

Descobreix l' Ecomuseu d'un forma diferent i coneix els secrets de la llana de l'ovella xisqueta

Llessui 973 621 798

Visites a l'Ecomuseu Els Pastors de la Vall d'Àssua matí Parc Nacional

Vols saber que vol  dir croca, grípia o ubla?  Doncs vine a la visita guiada!

Llessui 973 621 798

Aviem el bestiar matí Parc Nacional

Acompanyarem i ajudarem en les feines diàries del ramat... Vens?
Llessui 973 621 798

Camins de pastor matí Parc Nacional

Vine a descobrir la Vall d'Àssua a través de les seves construccions ramaderes. 
Llessui 973 621 798

Dia Internacional dels Museus matí / tarda Parc Nacional

Ho celebrem amb diverses visites guiades! 
Llessui 973 621 798

Les Veus del Pamano matí Parc Nacional

Passejarem pel poble de Llessui tot llegint la novel·la de Jaume Cabré
Llessui 973 621 798

Pugem a Torena matí Parc Nacional

Descobreix les restes del castell de Torena i gaudeix dels paisatges de la Vall d'Àssua
Llessui 973 621 798

Menja't les estrelles Nit Parc Nacional

Sessió gastro-astronòmica per a conèixer els planetes i les estrelles que ens guien durant la nit. 
Llessui 973 621 798

Activitats ofertades per l'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:  http://www.guiesdelparc.org/ 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes   

Consulteu el preu de les activitats. 

Activitat Dia/es

Tots els matins de diumenge 

a partir del mes de març
€

12 i 26 de febrer 

12 i 26 de març

9 i 23 d’abril 
€

Dissabtes i diumenges de 

desembre a abril
€

De desembre a maig. Sota 

demanda
€

Tots els dies de desembre a 

maig
€

Caps de setmana de 

desembre i abril
€

€
Tots els dissabtes de 

desembre a abril 

Tots els dies                                         

sota reserva

ContactePreu

€

€

Sota reserva (consulteu 

disponibilitat) 

€

28 de maig

14 i 15 de maig

23 d'abril

7 de maig

€

gratuït

Tots els diumenges.                            

Sota reserva.                 

€

21 de maig €

28 de maig €

5 i 28 de març

9 i 18  d'abril
€

De dilluns a dissabte.                            

Sota reserva.                 
€

18  de desembre

15 de  gener

12 de febrer 

19  de març

€

PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Valls d'Àneu Vall de Boí Vall d'Àssua


