
Activitats Empreses acreditades

Dificultat física diària, segons mètode SENDIF (www.sompirineu.cat/camins/sendif)

Molt baixa

Apta per persones amb mobilitat reduïda

Baixa Moderada

De pagament Gratuïta

Exigent Molt exigent

€ €www activitat virtual

Visites guiades
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Sta. Maria de Ginestarre i St. Pau i St. Pere d’Esterri de Cardós
Com era el Pallars medieval? Què hi passava? Parlarem d’algunes 
característiques d’aquesta època i posarem en qüestió alguns dels seus 
mites. Construïts el Segle XI, dos edificis amb molt encant, on podrem 
gaudir de les obres d’art que guarden. Cal reserva prèvia. 

€ Valls del Cardós Terra Viva activitats 645 561 922

C
ad

a 
di

a

Sant Serni de Baiasca
La Vall de Baiasca és un món a part, va ser governada pel vescomtat 
de Castellbò, comunicada amb les valls d’Àssua i d’Àneu. Ara és l’única 
església pallaresa que conté pintures romàniques originals i retaules 
barrocs d’una importància històrica innegable. Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’Orri Terra Viva activitats 645 561 922
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Sant Julià d’Arrós
Com eren les valls de Cardós als segles XVII i XVIII? Època d’esplendor 
econòmica i innovacions tecnològiques, però també de supersticions i 
caça de bruixes. Podrem gaudir de l’art popular de caràcter docent que 
es conserva a l’interior. Cal inscripció prèvia.

€ Valls del Cardós Terra Viva activitats 645 561 922
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Visites a la Central Hidroelèctrica de Tavascan
Visiteu l’interior de l’imponent Central Hidroelèctrica de Tavascan i 
endinseu-vos en les seves galeries i cavernes subterrànies ocultes en les 
profunditats de la muntanya. Cal inscripció prèvia.

€ Valls del Cardós Ajuntament de Lladorre
973 623 079 i 
656 535 492 

Cursos, tallers i jornades
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Fem iglús a Port-Ainé! 
Perquè ens sentirem com autèntics inuits tot construint el nostre propi iglú! 
No calen coneixements previs en neu o muntanya, ideal per fer amb nens, 
família, parella o amics!

€ Massís de l’Orri Rutes Pirineus info@rutespirineus.cat 

Senderisme interpretatiu
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a Les pejtades blanques
Durant unes hores ens convertirem en rastrejadors de les petjades i 
rastres dels animals sobre la neu. Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Cesc Capdevila i Torrell 627 706 247 
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a Raquetes de neu per Comes de Rubió
Ruta amb raquetes per les Comes de Rubió. Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Cesc Capdevila i Torrell 627 706 247 
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a La ruta dels voltors
Caminada interpretativa per una de les zones menys conegudes del Parc 
Natural. Cal reserva prèvia.

€ Valls d’Àneu Cesc Capdevila i Torrell 627 706 247 
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Ascensió amb raquetes de neu a la Torreta de l’Orri
Descobrirem el Massís de l’Orri amb raquetes de neu i farem el cim de la 
Torreta, per gaudir d’una de les millors vistes panoràmiques del Pirineu. 
Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Excursions Catalunya 609 720 189
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Activitat d’observació de fauna de muntanya
Activitat especialitzada amb l’observació de fauna de muntanya (isards, 
cabra salvatge, muflons, cérvols, àguila daurada, trencalòs, etc ) i el 
coneixement de la seva ecologia. Cal reserva prèvia.

€ Valls del Cardós Salvatgines info@salvatgines.com
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a Activitat de reconeixement de rastres de fauna
Activitat per a aprendre a reconèixer i interpretar els rastres de la fauna 
salvatge als boscos nevats. Cal reserva prèvia.

€ Tot el Parc Salvatgines info@salvatgines.com
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s Posta de sol amb raquetes
Passejada de tarda, entre boscos amb molta diversitat e història. La 
progresió es realitzara amb raquetes de neu. El descens es realitzarà a 
sotafoscant, una nova experiencia. Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Piritrek 680 239 423
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ç Passejant sota la lluna plena
Activitat nocturna, aprofitant les nits de lluna plena. Progresió amb 
raquetes de neu. Nivell principiant. Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Piritrek 680 239 423
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Raquetes pels boscos misteriosos de Bonabé
L’excursió pels boscos de Bonabé és una proposta ideal per descobrir 
una de les valls més autèntiques i boniques del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Cal reserva prèvia.

€ Valls d’Àneu Rutes Pirineus info@rutespirineus.cat
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ç Raquetes a llum de Lluna
Nocturna per veure la sortida de la lluna plena. Descobreix l’entorn 
natural, la fauna nocturna i la mitologia popular catalana del cel nocturn. 
Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Obaga info@obagaactivitats.cat
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ç Astronomia amb infusions Km0

Explicació i identificació a ull nu de les constel·lacions, i posterior ob-
servació amb telescopi acompanyada amb infusions de proximitat. Cal 
reserva prèvia.

€ Valls d’Àneu Obaga info@obagaactivitats.cat
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Excursió nocturna amb raquetes a Comes de Rubió
Us proposem una original caminada nocturna amb raquetes de neu a 
Comes de Rubió guiats per la llum dels frontals i seduïts pel misteri de la 
muntanya hivernal. Cal reserva prèvia.

€ Massís de 
l’Orri

Rutes Pirineus info@rutespirineus.cat
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Raquetes de neu a Port Ainé - Miradors del Pallars
Us proposem un bonic itinerari que transcorre per la cara nord del 
massís de l’Orri, una zona del Pallars Sobirà que reuneix les condi-
cions òptimes per gaudir de la neu i de la muntanya durant l’hivern. Cal 
reserva prèvia.

€ Massís de 
l’Orri

Rutes Pirineus info@rutespirineus.cat

Altres iniciatives

Coneix el Parc a través de les iniciatives de turisme familiar, la visita 
als productors i artesans i les aplicacions turístiques per a mòbils.

EXPLORA EL PARC

El programa de turisme familiar al Parc.
Descobreix el Parc segellant el teu passaport 
d’exploradora i aconseguiràs molts premis.
Més informació: www.exploraelparc.cat

EL PAS DE L’OSSA

Cinc rutes autoguiades pel Parc que t’apropen al territori de l’os, amb 
un passaport que et donarà molts premis.
Més informació: Tel. 973 622 335 / pnaltpirineu@gencat.cat

Informació sobre les inscripcions 
El programa d’activitats està dissenyat per mostrar els valors del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, com a mitjà per afavorir-ne la seva conservació. Les activitats 
requereixen d’inscripció prèvia. Consulteu les dades de l’organitzador, així 
com si es tracta d’una activitat gratuïta o de pagament, per informar-vos o 
formalitzar la inscripció segons convingui.

Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per 
informació i inscripcions són:

Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Llavorsí)        973 622 335

Casa dels Parcs dels Pirineus (La Seu d’Urgell)     973 360 954 

La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden 
ser anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors 
que ho justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats en què no 
figuri com organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció 
corresponent a cadascuna trobareu la referència de l’organitzador. 

Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu sobre el Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu són:

Punts d’informació associats
Refugi de la Basseta (Vall de Santa Magdalena)
973 298 015 / https://santjoandelerm.org

Refugi de la Pleta del Prat (Valls del Cardós) 
615 241 414 / https://refugipletadelprat.net

El Molí del Pau (Vall de Santa Magdalena) 
650 370 590 / https://agrobotigacastellbo.com

Refugi Comes de Rubió (Massís de l’Orri) 
677 065 773 / www.refugicomesderubio.com

Refugi Vall de Siarb (Massís de l’Orri) 
649 257 884 / www.refugivalldesiarb.com

Consulteu horaris:

Guies de Muntanya en Ruta

guiesdemuntanyaenruta@gmail.com / www.guiesdemuntanyaenruta.com
 @guiesdemuntanyaenruta / 606 159 480

Oriol Riart Arnalot

oriarta@hotmail.com
 @riartarnalot  @riart_foto / 636 178 060

Piritrek

info@piritrek.com / www.piritrek.com
 @trekpiri / 680 239 423

Rutes Pirineus  

info@rutespirineus.cat / www.rutespirineus.cat
  @rutespirineus / 691 772 966

Terra Viva Activitats 

www.terravivaactivitats.net
 @ivanterraviva  terravivaact / 645 561 922

Aubèrria, natura i patrimoni  

natura@auberria.cat / www.auberria.cat
 @auberria / 689 422 670

Cesc Capdevila i Torrell

info@cesccapdevila.com / www.cesccapdevila.com
 @cesc.capdevila /  @i_torrell / 627 706 247 

Excursions Catalunya

hola@excursionscatalunya.com / www.excursionscatalunya.com
 @excursions_catalunya / 609 720 189

FusionART NATURA

678 654 480 / 645 036 382 / fusionart.natura@gmail.com
 @carenaguiesmuntanya / @esperancetadecasagasia

Catalan Trails Guies de Muntanya

info@catalantrails.com / www.catalantrails.com
 @catalantrails / 604 175 927 

Salvatgines 

info@salvatgines.com / www.salvatgines.com
  @salvatgines / 627 753 205

Som Riu Guiatges

somriusort@gmail.com / www.visitsort.com
 @somriu.s /  @somriusort / 608 806 251

Obaga Activitats

info@obagaactivitats.cat / www.obagaactivitats.cat
  @obagaactivitats / 695 942 524

Associació de Guies-intèrprets del Parc

Visita el Parc amb totes les garanties amb un o una 
guia intèrpret acreditat/da.

www.guiespnaltpirineu.cat
   @guiespnap

Assoc. de productors i elaboradors agroali-
mentaris del Parc 

Durant la teva visita al Parc, recorda a consumir 
productes agroalimentaris del territori i ajudaràs 
a mantenir l’economia local.

www.delparcalplat.cat
   @delparcalplat
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