
Caminar per la Vall de Boí
és caminar a prop del cel!
PROPOSTES DE SENDERISME PER DESCOBRIR 
LA VALL DE BOÍ I EL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES www.vallboi.cat



Caminar per la Vall de Boí és molt més que gaudir del 
paisatge. És caminar per la història, retrocedir en el 
temps i reviure la forma de vida de quan els cotxes no 
eren més que una idea de futur i s’havien de fer llargs 
camins a peu per anar a vendre bestiar a la fira o fins i 
tot per anar a festejar. 
Els camins tradicionals de la Vall de Boí són senders 
per on homes i animals s’han desplaçat durant molts 
anys per anar d’un poble a un altre. Camins on es 
troben parets de pedra seca, marges i empedrats 

que permeten resseguir les passes dels qui van poblar 
la vall anys enrere. 

A aquests camins s’hi sumen els itineraris del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
l’únic parc nacional de Catalunya i un dels més ben 
conservats del sud d’Europa. Cims que superen els 
3.000 metres, gairebé 200 estanys de formes i colors 
diversos, rius, barrancs i cascades el converteixen en 
un autèntic paradís de l’aigua.

Caminar per la Vall de Boí
és caminar a prop del cel!

On els nostres cims 
i els nostres excursionistes 
arriben als 3.000 m d’altitud

On el romànic arriba 
a la seva màxima expressió 
Declarat Patrimoni 
Mundial per la Unesco

On el paisatge mereix 
el reconeixement més alt
Declarat únic parc nacional 
de Catalunya



La Vall de Boí 
compta amb empreses 

compromeses 
amb el senderisme 

que ofereixen un ampli 
ventall de serveis i 

activitats per garantir 
una experiència 

satisfactòria 
al senderista.  

EMPRESES DE GUIATGE

Guies de muntanya Taüll 
Senderisme esportiu
Senderisme interpretatiu
T. 696 084 852 · 676 225 072
www.guiesmuntanyataull.com 

La Petjada 
Senderisme interpretatiu
T. 620 816 184
www.lapetjada.com 

RESTAURANTS 

Restaurant El Fai
C/ Els Aiguals, 10 
Sant Climent de Taüll
T. 973 696 201
www.restaurantelfai.com 

ALLOTJAMENTS 

Casa Carlà - Ferro 
C/ Santa Eulàlia, 1. Erill la Vall
T. 973 696 107
www.casacarla.net/casa-ferro/ 

C/ del Riu, 1. Barruera
T. 973 694 061
www.casacarla.net 

Hotel Pey
Pl. Treio, 4, Boí
T. 973 696 036
www.hotelpey.com 

Apartaments Era de Baix
C/ Major, s/n. Barruera
T. 973 694 072 · 617 057 969
www.apartamentseradebaix.com 

Apartaments La Llucana
Pg. Sant Feliu, 53. Barruera
T. 650 964 347
www.apartamentslallucana.com

Apartaments La Peguera
Crta. al Parc Nacional 
d’Aigüestortes, s/n. Boí
T. 629 968 860 · 973 696 713
www.lapeguera.com 

Ca de Corral
C/ Pradet, s/n. Taüll
T. 973 696 004 · 660 196 678
www.cadecorral.com 

Ca del Pòsol
C/ del Pòsol, 11. Durro
T. 609 96 66 24
www.cadelposol.com

Càmping Boneta
C/ del Riu, 3. Barruera
T. 973 694 086
www.campingboneta.com 

Casa Hortal
Pg. Sant Feliu, 39. Barruera
T. 609 038 291
www.casahortal.com 

Hotel Farré d’Avall
C/ Major, 10. Barruera
T. 973 694 029
www.farredavall.com 

Hotel l’Aüt
C/ Santa Eulàlia, 7. Erill la Vall
T. 973 696 048 · 973 696 276
www.laut.cat 

Hotel Manantial Caldes de Boí
C/ Afores, s/n. Caldes de Boí
T. 973 696 210
www.caldesdeboi.com 

Hotel El Rantiner
C/ Trestaüll, 5. Taüll
T. 973 696 184 · 630 238 317
www.hotelelrantiner.com 

AGÈNCIA DE VIATGES

Pirineu emoció
Agència de viatges
T. 973 690 869
www.pirineuemocio.com 

Casa del Parc Nacional 
d’Aigüestortes 
C/ de les Graieres, 2. Boí
T. 973 696 189
www.aiguestortes.info 

Centre del Romànic Vall de Boí 
C/ Batalló, 5. Erill la Vall
T. 973 696 715
www.centreromanic.com

Associació de Taxis Vall de Boí 
Boí
T. 629 205 489 / 973 696 314 
(estiu)
www.taxisvalldeboi.com

EMPRESES ESPECIALITZADES



Itineraris per a persones amb una 
condició física correcta i que caminin 
de forma ocasional. Itineraris fins 
a 3 hores, de 0 a 200 m de desnivell 
o una distància  màxima de 12 km. 

Itineraris per a persones amb una 
condició física correcta i que caminin 
de forma habitual. Rutes que no superen 
les 5 hores, de 200 a 500 m de desnivell 
o una distància de 10 a 15 km. 

Itineraris per a persones amb una bona 
condició física i que caminin de forma 
regular. Rutes que no superen les 6 hores, 
de 400 a 700 m de desnivell 
o una distància de 15 a 20 km.

Itineraris per a persones amb una bona 
condició física i que caminin de forma 
regular. Rutes que no superen les 7 hores, 
de 600 a 900 m de desnivell 
o una distància de 20 a 30 km.

Itineraris per a persones amb una molt 
bona condició física. Rutes de 8 h o més, 
un desnivell de 800 a 1300 m 
o una distància de 25 a 35 km.

TEMÀTICA: DIFICULTAT:

Passejar 
entre el romànic

Descobrir el Parc 
Nacional d’Aigüestortes

Passejar 
en família

Caminar 
fins als cims

Fer ecoturisme

Caminar 
per camins de Falles

Guiat: 
amb guies locals especialitzats

Autoguiat: 
amb mapes i roadbooks 
de la zona

ITINERARI: 



Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK01)

Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK02)

Ascensió a un 3.000
Descobrir la Vall de Boí des dels cims més alts 
de les seves muntanyes.

Què inclou: .  Guia de muntanya local i titulat..  Material de seguretat necessari per a l’ascensió..  Assegurança.

Què inclou: .  Guia de muntanya local..  Raquetes de neu i bastons..  Material de seguretat si fos necessari..  Assegurança.

Guies de muntanya Taüll

Raquetes de neu pel 
Parc Nacional d’Aigüestortes

Activitat per descobrir d’una manera segura i divertida les diferents valls 
del parc nacional, els rastres sobre la neu que deixen els animals i les 
condicions del mantell nival. Apta per a qualsevol edat i condició física. 

Ascensió guiada als cims més imponents de la Vall de Boí: el Besiberri Sud 
(3.034 m), la Punta Alta (3.014 m) i el Comaloforno (3.033 m). Una activitat 
per gaudir d’unes vistes espectaculars del Pirineu i entendre la vida de la 
seva gent.

Una manera de gaudir de la sensació de llibertat 
que ofereix l’alta muntanya durant l’hivern.

Guies de muntanya Taüll

45/95€/persona  (iva inclòs) 
depenent del cim escollit 
i el nombre de participants

Durada: 

Kilòmetres:

Desnivell: 

Participants:

Temporada:  

8-10 h

18 aprox.

1.275 m aprox.

Mínim 2 persones 

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Activitat. Fitxa tècnica

40€/persona
(Mig dia) 

25€/persona
(Passejada 2 h)  (iva inclòs)

Durada: 

Kilòmetres: 

Desnivell: 

Participants:
Temporada:  

Mig dia (de 9.30 a 14 h) 
o passejada de 2 h

5 km (passejada 2h) -  10 km (mig dia)

200 / 400 m

Mínim 2 persones

Temàtica:

Preu:

Dificultat:   Itinerari: 

Activitat. Fitxa tècnica



Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK03)

Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK04)

Romànic amb botes 
Diferents itineraris guiats que uneixen les esglésies del conjunt romànic 
de la Vall de Boí, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Rutes 
a peu que s’endinsen pels antics camins de la vall i ens descobreixen els 
secrets de la seva història. Es pot escollir entre l’itinerari d’Erill la Vall - Boí - 
Taüll, Barruera - Cardet o Barruera - Durro.

Rutes a peu entre autèntiques joies del romànic català.

Què inclou: .  Guiatge interpretatiu.

També es pot fer un “Romànic en botes” 
exclusiu per a nens!

Què inclou: .  Guiatge per un guia especialista en botànica.

La Petjada 

Safaris botànics

Recorregut naturalista per descobrir i fotografiar la gran riquesa de 
flors subalpines que es troben al voltant de Taüll i Durro, espectaculars 
entorns del Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Ruta guiada per endinsar-se en la diversitat de flora 
que ofereixen els paisatges de la Vall de Boí. 

La Petjada 

12€/persona (iva inclòs) 
(no inclou l’entrada a les esglésies romàniques)

Durada: 

Kilòmetres:

Desnivell: 

Temporada:  

4 h

7 km aprox.

entre 90 i 275 m
 

Temàtica:

Preu:

Dificultat:   Itinerari: 

Activitat. Fitxa tècnica

12€/persona (iva inclòs)
(nens gratuït fins a 12 anys) 

Durada: 

Kilòmetres:

Desnivell: 

Temporada:  

4 h

6 km

200 m

Temàtica:

Preu:

Dificultat:   Itinerari: 

Activitat. Fitxa tècnica



Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK05)

Més informació: 
www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK06)

Els 15 llacs

Quatre dies de senderisme amb un guia del territori per descobrir boscos, 
rius, estanys, collades i cims de l’alta muntanya pirinenca. L’aigua, amb 
gairebé 200 estanys, rius i cascades, n’és la protagonista.

Travessa pel Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici.

Programa de senderisme:
Dia 1: Ruta per la collada del Portarró   
            d’Espot i de la Coma dels Pescadors. 

Dia 2: Ruta dels estanys del Port de Caldes. 

Dia 3: Ruta de la vall de les Mussoles. 

Dia 4: Ruta del coll Arenós. 

Què inclou: .  5 nits en apartament per a 4 persones..  5 sopars en restaurants 
 de la Vall de Boí..  3 trasllats de taxi al parc nacional 
 (anada i tornada)..  4 itineraris de dia amb guia d’alta
 muntanya titulat i assegurança. .  1 regal sorpresa per als que acabin 
 les 4 rutes.

Apartaments La Peguera

La Vall de Boí en estat pur

Estada de 5 nits a la Vall de Boí per endinsar-se en l’espectacularitat 
dels seus paisatges i gaudir a peu de la seva força. Una oportunitat per 
descobrir caminant racons insòlits.

Proposta per conèixer en profunditat les diferents cares 
paisatgístiques que ofereix la Vall de Boí. 

Programa de senderisme:
Dia 1: Excursió al parc nacional d’Aigüestortes.
Es proposa deixar el cotxe al pàrquing i 
agafar el taxi fins al planell d’Aigüestortes. 
Una vegada allí s’anima a caminar fins a 
l’estany Llong i després tornar a peu fins 
on hi ha el cotxe per poder contemplar 
altres espais del parc com l’estany de 
Llebreta. 

Dia 2: Excursió a la zona de Toirigo i 
estany Gémena. Circuit termal a Caldes 
de Boí al final de la jornada. 

Dia 3: Ruta del romànic a peu. Itinerari 
circular: Erill la Vall - Boí - Taüll- Boí - Durro 
- Barruera - Erill la Vall.

Dia 4: Excursió a l’estany Negre, zona d’alta 
muntanya del Parc Nacional d’Aigüestortes. 
Què inclou: .  5 nits en habitació doble..  5 esmorzars i sopars a l’hotel..  Trasllats d’anada al parc nacional..  4 dies de senderisme autoguiat.. 4 picnics + 1 dinar al Fai de Taüll.. Circuit termal al balneari de Caldes de Boí.

Hotel L’Aüt

660€/persona (iva inclòs)
(en apartament per a 4 persones)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Participants:

Temporada:  

6 dies / 5 nits

4 dies

Rutes de 6 a 8 h 
desnivell de 500 a 1000 m

15 - 20 km

2 mín. / 6 màx. 

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

330€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Participants:

Temporada:  

6 dies / 5 nits

4 dies

Rutes de 4,30 a 6 h 
desnivell de 160 a 810 m

8 - 14 km

2 mín. / 6 màx. 

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

Comercialitza: 
Pirineu emoció 



Més informació: 
www.vallboi.cat 
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Més informació: 
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La travessa del Parc Nacional

Escapada de dues nits amb grup (8 persones) per recórrer les pistes i els senders 
del Parc Nacional, envoltats de prat alpí i boscos de pi negre. Es poden veure tres 
dels estanys més espectaculars del parc, el Llong, el Redó i Sant Maurici, i des de la 
collada del Portarró (punt més alt) es poden apreciar unes espectaculars vistes cap a 
les dues valls: la d’Aigüestortes i la de Sant Maurici. 

Espectacular recorregut que travessa el Parc Nacional, 
des del planell d’Aigüestortes fins a l’estany 
de Sant Maurici i els Encantats.

Programa de senderisme:
Dia 1: Ruta fins al planell d’Aigüestortes 
estany Llong - estany Redó - Portarró 
d’Espot i estany de Sant Maurici.

Què inclou: .  2 nits d’allotjament 
 als Apartaments La Llucana..  Transport amb el servei de taxi del parc: 
 des de Boí fins al planell d’Aigüestortes  
 i des de l’estany de Sant Maurici 
 fins a Espot. .  Transport des d’Espot 
 fins a la Vall de Boí (2h)..  Mapa cartogràfic amb detall de la ruta..  Atenció personalitzada en arribar 
 a l’allotjament per explicar 
 detingudament l’itinerari.

Apartaments La Llucana

Llegendes de Saraís

Cap de setmana en família per descobrir la Vall de Boí caminant entre els 
seus paisatges fascinants i coneixent la riquesa d’històries que s’hi ama-
guen. Una escapada per gaudir d’alguns dels camins amb més encant 
d’aquesta zona dels Pirineus.

Ruta per conèixer la història i la llegenda del poble abandonat 
de Saraís, l’únic de la vall on només es pot arribar a peu. 

Programa de senderisme:
Dia 1: Ruta autoguiada fins al poble 
abandonat de Saraís. 

Dia 2: Ruta per camins romànics. 
Durro – Boí – Taüll 
(es pot tornar a peu a Durro o amb taxi).

Què inclou: . 2 nits en apartament per a 4 persones. .  Itinerari autoguiat fins a Saraís. .  Ruta autoguiada des de Durro 
 fins a Taüll..  Entrada a l’església romànica de
 Sant Climent de Taüll i projecció 
 del vídeo mapping.

Ca del Pòsol

90€/persona (iva inclòs)
(*preu per a grup de 8 persones)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Participants:

Temporada:  

3 dies / 2 nits

1 dia

Ruta de 5 h
Desnivell: 637m 

15 km

Grups de 8 pers. 

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

180€ (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

3 dies / 2 nits

2 dies

Rutes de 2 h 
desnivell de 330 i 375 m 

4,5 - 5,7 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

Comercialitza: 
Pirineu emoció 

* Disponible també per a grups superiors 
   o inferiors a 8 persones. Consultar preus.



Més informació: 
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Camins per viure la Vall de Boí

La Vall de Boí disposa d’un ampli ventall d’itineraris enmig d’un paisatge 
espectacular que conviden a fer-los caminant. Des de Casa Hortal es pro-
posen diferents rutes per fer un primer tast de la vall i animar-se a tornar 
per seguir descobrint-la.

Un tastet de la Vall de Boí per caminar entre esglésies 
i el Parc Nacional d’Aigüestortes.

Programa de senderisme:
Dia 1: Excursió al Parc Nacional d’Ai-
güestortes. Ruta a peu des del planell 
d’Aigüestortes fins a l’estany Llong. 

Dia 2: Excursió autoguiada amb road-
book pels camins romànics de la Vall 
de Boí. Itinerari: Barruera – Durro - Boí 
- Taüll.

Què inclou: .  3 nits en un apartament rural 
 per a 2 persones..  Excursió al Parc Nacional 
 d’Aigüestortes amb servei de taxi  
 d’anada i tornada des de Boí. .  Tradicional pícnic de pastor amb
  productes de proximitat. Inclou pa 
 de pagès, formatge, embotit de la 
 vall, nous i fruita. .  Roadbook per fer la ruta per camins 
 romànics des de Barruera fins a Taüll..  Tiquet d’entrada a 3 esglésies 
 del conjunt romànic de la Vall de Boí.

Casa Hortal

Ascensió a l’Aüt

Una excursió guiada on es pot escoltar el silenci i contemplar les fantàs-
tiques vistes que ofereix el cim de l’Aüt: els estanys Gémena, el Besiberri, 
la Punta Senyalada i Cavallers amb totes les seves muntanyes. Al final del 
dia un sopar al restaurant El Ventador serà el moment idoni per comentar 
totes les anècdotes de la sortida amb el guia acompanyant. 

El mirador de la vall. El cim de l’Aüt, majestuós i punxent, 
domina les vistes de tots els pobles de la vall.

Programa de senderisme:
Dia 1: Ruta guiada fins al cim de l’Aüt. 
La sortida és a les 7.30 h.

Què inclou: .  2 nits d’allotjament 
 en un apartament per a 4 persones..  Excursió al cim de l’Aüt (2.532 m) 
 amb un guia de muntanya local. .  Sopar al restaurant El Ventador 
 de Barruera compartint la vetllada 
 amb el guia amb qui s’ha fet l’ascensió.

Apartaments Era de Baix

135,5€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:

4 dies / 3 nits

2 dies

Rutes de 3 a 5 h 
desnivell de 160 a 316 m

8,4 - 12 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

118,75/persona (iva inclòs)
*PACK per a 4 persones 

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

3 dies / 2 nits

1 dia

Rutes de 6-7 h 
desnivell de 1.000 m

5,76 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica
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Camins entre faros, 
Falles i paisatges del Parc

Estada per gaudir del senderisme a la Vall de Boí combinant els paisatges del 
Parc Nacional d’Aigüestortes amb els camins dels faros, des d’on s’inicia la 
baixada de les Falles (Festa declarada Patrimoni Immaterial per la UNESCO).

Senders per reviure una de les tradicions més arrelades 
dels Pirineus: les Falles.

Programa de senderisme:
Dia 1: Ruta guiada des de Boí fins a 
Durro i Barruera. La ruta transcorre pels 
camins de ferradura que uneixen els 
pobles de la vall on hi ha els faros des 
d’on comencen.  

Dia 2: Excursió al Parc Nacional d’Aigües-
tortes. Ruta des del planell d’Aigüestortes 
fins a l’estany Llong. 

Dia 3: Excursió fins a l’Estany Negre 
des de l’embassament de Cavallers. 

Què inclou: .  4 nits habitació doble amb esmorzar. .  3 pícnics..  Excursió guiada “Vistes dels Faros” 
 amb guia local especialitzat..  Mapa de senderisme de 
 la Vall de Boí per a la realització 
 de les rutes autoguiades. .  Taxi d’accés al PN d’Aigüestortes..  Sopar al restaurant El Fai de Taüll.

Hotel El Rantiner

Romànic pel Camí de l’Aigua

Proposta per visitar a peu les esglésies romàniques de la Vall de Boí seguint 
el Camí de l’Aigua. Aquest surt des del mateix Balneari de Caldes de Boí, 
passa pel Centre del Romànic i l’església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall per 
acabar a Taüll, amb la visita del vídeo mapping a l’església de Sant Climent.

Escapada per conèixer la singularitat de les esglésies 
romàniques de la Vall de Boí a través dels camins 
que les uneixen. 

Programa de senderisme:
Dia 1: Tres itineraris autoguiats 
per escollir segons el nivell de dificultat:
1. Caldes de Boí - Boí
2. Caldes de Boí - Boí – Erill la Vall
3. Caldes de Boí - Boí - Taüll

Què inclou: .  Allotjament 2 nits en habitació doble
  superior en mitja pensió. 
 La mitja pensió inclou dinar o sopar 
 al restaurant a la carta (aigua inclosa,
 resta de begudes no incloses). .  Entrada conjunta a 3 esglésies 
 + Centre del Romànic. .  Circuit termal complet de 70 min.. Opcional: Guiatge interpretatiu
 per guia local.  

Hotel Manantial / Balneari Caldes de Boí

226€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:

5 dies / 4 nits

3 dies

Rutes de 3 a 4,30 h 
desnivell de 160 a 395 m

8 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

157€/persona
  Entre setmana
  (iva inclòs)

167€/persona
 Caps de setmana
 (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

3 dies / 2 nits

1 dia

Rutes de 2,30 a 3,30 h 
desnivell de 160 a 200 m

5 - 6 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

Comercialitza: 
Pirineu emoció 
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Ascensió a un 3000, 
el Besiberri

Dos dies de càmping a la Vall de Boí per aconseguir fer el cim del Besiberri, 
una de les muntanyes més característiques de la vall. Les vistes de la vall 
des de 3.000 metres són realment una experiència fascinant. 

El cim més espectacular de la Vall de Boí

Programa de senderisme:
Dia 1: Ascensió al Besiberri.

Què inclou: . 2 nits d’allotjament en un 
 bungalow del Càmping Boneta..  Ascensió a un dels 3.000 
 de la Vall de Boí amb el guiatge 
 de Guies de muntanya Taüll 
 (guies locals).

Càmping Boneta

Camins amb sorpresa

Estada de quatre dies a la Vall de Boí per passar-s’ho bé amb els més petits.
Un joc perquè tota la família gaudeixi descobrint les singularitats que 
amaguen diferents indrets de la vall.

Divertida estada en família per jugar a trobar pistes 
i descobrir algunes de les singularitats que amaga la vall. 

Programa de senderisme:
Dia 1: Cal trobar 3 de les pistes al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. La sortida és des de palanca de 
Molina i s’ha de seguir la ruta de la Llúdri-
ga fins a l’estany de Llebreta.

Dia 2: Aquest dia cal trobar 3 pistes més a 
les esglésies romàniques, Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, i també als ra-
cons dels nostres petits pobles medievals. 

Què inclou: .  3 nits d’allotjament en apartament
  per a 4 persones a Casa Carlà de 
 Barruera o a l’Era de Ferro d’Erill la Vall. .  Material informatiu de les activitats 
 i motxilla d’excursionista. .  Pícnic per al dia de la sortida 
 al Parc Nacional d’Aigüestortes.. 2 entrades per visitar 3 de les esglésies  
 romàniques de la Vall de Boí 
 (els menors de 10 anys tenen 
 entrada gratuïta). . Si s’aconsegueix trobar totes les 
 pistes i es comparteix a la xarxes 
 socials de l’establiment, hi haurà 
 un premi segur sorpresa. 

Casa Carlà - Ferro

105€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:

3 dies / 2 nits

1 dia

Rutes de 6 a 7 h 
desnivell de 1.275 m

12 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

72€/persona
(apartament de 4)
(iva inclòs)

110€/persona 
(apartament de 2)
(iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

4 dies / 3 nits

2 dies

Rutes de 2 h 
desnivell de 330 a 430 m

5 - 6 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica
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Balcons de la Vall de Boí

Escapada per descobrir els millors miradors naturals de la Vall de Boí. Des 
de Ca de Corral es proposa descobrir-los a peu i en família per gaudir d’una 
agradable passejada i sorprendre’s amb l’espectacle paisatgístic que ofereixen.

Passejades en família fins a dos dels miradors 
més espectaculars de la vall.

Itineraris proposats 
durant l’escapada:
Dia 1: Camí de les Cuirilles (sortida des 
de Taüll). Es proposa fer aquest itinerari 
un matí i emportar-se un pícnic per a fer 
“el vermut” una vegada s’arribi al mirador. 

Dia 2: Camí de la Santeta 
(sortida des de Taüll).

Què inclou: . 2 nits d’allotjament en casa rural 
 per a 4 persones (2 adults + 2 nens)..  Vermut per a fer al mirador de les
 Cuirilles o després de la passejada..  Sopar de cuina local al restaurant 
 El Mallador de Taüll . 

Ca de Corral

Petjades de pastor

Dos nits a Farré d’Avall per viure amb els més petits el món de la ramaderia 
i fer-los partícips de la vida rural a la Vall de Boí. Sense oblidar la descoberta 
de la natura caminant per l’únic parc nacional de Catalunya: el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Escapada en família per aprendre sobre el món rural 
i la natura salvatge del parc nacional.

Programa de senderisme:
Dia 1: Excursió al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes, l’únic parc nacional de Catalunya. Arriba-
da amb taxi fins al planell d’Aigüestortes i 
ruta a peu fins a arribar a l’estany Llong. 

Dia 2: Recorregut ramader guiat per a 
famílies per anar a veure les ovelles i una 
explotació ramadera de vaques.

Què inclou: .  2 nits en mitja pensió a Farré d’Avall
 (2 adults + 1 nen)..  Taxi 4x4 fins al planell d’Aigüestortes..  Itinerari guiat per anar a veure una
 explotació ramadera.

Hotel Farré d’Avall

337€  (iva inclòs) 113,50€/persona adult (iva inclòs)
*Nens consultar preus segons l’edat

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:

3 dies / 2 nits

1 o 2 dies

Rutes de 15 a 30 min 
desnivell de 50 a 90 m

1 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

4 dies / 3 nits

2 dies

Ruta de 3 h i desnivell de 160 m 
Ruta de 20 min i desnivell de 40 m

8 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica
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Llegendes de la Vall de Boí

Un fantàstic recull d’itineraris per endinsar-se en la vida de la vall i veu-
re en primera persona l’impressionant conjunt d’esglésies romàniques 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Proposta per recórrer la Vall de Boí a peu i descobrir 
caminant la seva cultura i el seu paisatge.

Programa de senderisme:
Dia 1: Itinerari: 
Boí · Barruera · Erill la Vall · Boí

Dia 2: Itinerari: 
Boí · Taüll · La Santeta · Boí

Dia 3: Itinerari: Boí · Caldes de Boí · Boí 

Dia 4: Itinerari: 
Boí · Durro · Barruera · Boí

Dia 5: Itinerari: 
Cóll  · Cardet · Barruera · Erill - Boí

Dia 6: Itinerari: 
Boí · PN d’Aigüestortes (estany Llong) · Boí 

Què inclou: . 7 nits d’allotjament en una hab. doble. 
 Mitja pensió. Hotel 3*..  Road-book amb un mapa de la Vall 
 de Boí que inclou la informació de 
 les 6 rutes autoguiades que es proposen..  Visita a les esglésies de Sant Climent,
 Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill,
 Sant Feliu de Barruera i la Nativitat 
 de Durro*. .  Visita al Centre del Romànic de la Vall de Boí..  Visita a un obrador de formatges de Taüll.*.  Circuit termal de 75’ a Caldes de Boí.*.  Transfer al PN d’Aigüestortes amb 4x4..  5 transfers d’inici i final de ruta..  Assegurança de viatge.

* Segons dies i horaris d’apertura

Pirineu Emoció

550€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:

8 dies / 7 nits

6 dies

Rutes de 3 a 5 h 
desnivell de 200 a 400 m

8 - 13 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica
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www.vallboi.cat 
(CODI VBTREK18)

Tastets de muntanya

Escapada de dos nits a l’Hotel Pey per experimentar la sensació de viure a 
un altre ritme i gaudir de la tranquil·litat que ofereixen els pobles de mun-
tanya. Una forma de desconnectar i descobrir a peu els encants del Parc 
Nacional d’Aigüestortes. 

Proposta per gaudir del món rural 
i descobrir l’únic parc nacional de Catalunya.

Programa de senderisme:
Dia 1: Excursió al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes, l’únic parc nacional de Catalunya. Arriba-
da amb taxi fins al planell d’Aigüestortes 
i ruta a peu fins a arribar a l’estany Llong. 

Què inclou: .  2 nits en habitació doble amb esmorzar..  Sopar gastronòmic al restaurant 
 de l’Hotel..  Taxi 4x4 fins al planell d’Aigüestortes 
 per fer l’excursió a peu fins a l’estany 
 Llong.

 L’Hotel Pey està davant de la parada 
 del taxis de Boí per la qual cosa s’hi pot  
 anar a peu.

Hotel Pey

92€/persona (iva inclòs)

Durada: 

Dies de ruta: 

Nivell: 

Km/dia: 

Temporada:  

3 dies / 2 nits

1 dia

Ruta de 3 hores i desnivell de 160 m
 

8 km

Temàtica:

Preu a partir de:

Dificultat:   Itinerari: 

Escapada. Fitxa tècnica

(*) El Circuit termal al Balneari Caldes de Boí 
 i la visita a l’obrador de formatges   
 està disponible d’abril a octubre.
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Pg. Sant Feliu, 43. 25527 Barruera  
T. 973 694 000  vallboi@vallboi.com 
@valldeboi   #valldeboi

Vall de Boí

CAT:  Alguaire / Barcelona / Girona / Reus
FR:     Tolosa

CAT:  Barcelona / Lleida / La Pobla de Segur
FR:    Tolosa

Alguaire

Salencar de Barruera
Distància: 1,5 km Desnivell: nul Durada: 1 h

Planell d’Aigüestortes
Distància: 1,5 km Desnivell: nul Durada: 1 h

Pla de l’Ermita – Sant Quirc de Taüll
Distància: 0,5 km Desnivell: nul Durada: 15‘

Camí dels Enamorats
Distància: 0,6 km Desnivell: 70 m Durada: 25’

Camí de les Roquetes (Boí)
Distància: 1,2 km Desnivell: -45 m Durada: 20’

Boí – Erill la Vall
Distància: 0,95 km Desnivell: 40 m Durada: 25’

Camí de les Cuirilles (Taüll)
Distància: 1,9 km Desnivell: 50 m Durada: 30’

Camí de la Santeta (Taüll)
Distància: 1,2 km Desnivell: 90 m Durada: 15’ 

Durro – Sant Quirc de Durro
Distància: 1,8 km Desnivell: 114 m Durada: 20’

Taüll – Pla de l’Ermita
Distància: 2,1 km Desnivell: 128 m Durada: 20’ 

El Pont de Saraís – Cóll
Distància: 1,05 km Desnivell: 170 m Durada: 30’ 

Barruera – El Pont de Saraís (Camí de l’Aigua)
Distància: 4,05 km Desnivell: -100 m Durada: 1h 30’

Barruera – Cardet
Distància: 2,20 km Desnivell: 90 m Durada: 50’

Barruera – Durro
Distància: 2,40 km Desnivell: 275 m Durada: 1h 30’

Barruera – Boí (Camí de l’Aigua)
Distància: 3,90 km Desnivell: 180 m Durada: 1h 40’

Barruera – Erill la Vall
Distància: 4,10 km Desnivell: 155 m Durada: 1h 45’

Boí – Durro (Camí del Pago)
Distància: 3,40 km Desnivell: 120 m Durada: 1h 30’

Boí – Taüll
Distància: 1,10 km Desnivell: 110 m Durada: 40’

Camí de Llanceros
Distància: 1,60 km Desnivell: -220 m Durada: 45’

Boí – Caldes de Boí (Camí de l’Aigua)
Distància: 5,20 km Desnivell: 160 m Durada: 2h 15’

Erill la Vall – Caldes de Boí
Distància: 4,75 km Desnivell: 200 m Durada: 2 h

Palanca de la Molina – Planell d’Aigüestortes 
(Ruta de la Llúdriga)
Distància: 6,3 km Desnivell: 430 m Durada: 2 h

Toirigo – Embassament de Cavallers
Distància: 3,3 km Desnivell: 320 m Durada: 1 h

Planell d’Aigüestortes – Estany Llong
Distància: 4,2 km Desnivell: 160 m Durada: 1h 30’

Embassament de Cavallers – Refugi Ventosa i Calvell 
(Ruta de la Marmota)
Distància: 4,4 km Desnivell: 350 m Durada: 2h 15’

Toirigo – Estanys Gémena
Distància: 4,4 km Desnivell: 810 m Durada: 2h 50’

Pont de la Ribera – Estanys del Pessó
Distància: 4,2 km Desnivell: 800 m Durada: 3 h 

Durro – Saraís – El Pont de Saraís
Distància: 8 km Desnivell: -355 m Durada: 3 h

Ruta de la fauna de Durro
Distància: 7,5 km Desnivell: 200 m Durada: 2h 30’

De Barruera a les Roies de Cardet (Cara Amon)
Distància: 4,8 km Desnivell: 1.350 m Durada: 2h 20’
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Els camins tradicionals de la vall

Caminar la Vall de Boí és molt més que 
gaudir del paisatge; és caminar per la 
història, retrocedir en el temps i reviure 
una part de la forma de vida dels nostres 
avantpassats, de quan els cotxes no eren 
més que una idea de futur i s’havien de fer 
llargs camins a peu per tal d’anar a vendre 
bestiar a la fira o fins i tot per anar a festejar.

Els camins tradicionals són, doncs, camins 
per on homes i animals s’han desplaçat 
durant molt anys per anar d’un poble a 
un altre. Recuperar aquests camins vol dir, 
sobretot, caminar-los, gaudir del paisatge, 
de la fauna i flora que ens acompanya en 
el nostre caminar, però també de les parets 
de pedra seca, marges i els empedrats que, 
amb tanta paciència van ser col·locats i que 
ens permeten, segles més tard, seguir les 
passes dels nostres avantpassats.

Patronat de la Vall de Boí  
Passeig Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera
Tel. 973 69 40 00
vallboi@vallboi.com

www.vallboi.com
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Look for the hat & neckwear
matching in design.

Idea i coordinació: Tourislab.com
Fotos: Rafael Lòpez-Monné, Sergi Ricart, 
           Oscar Rodbag i Juan Pablo Arano.

Disseny: Simbolic.cat

Dipòsit legal: L 782-2017
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