IV Vall de Boí Trek
Festival
11,12 i 13 d’octubre
PROGRAMA:
DIVENDRES DIA 11 D’OCTUBRE: Inici del Vall de Boí Trek Festival
De 17.00 a 20.00 Recollida d’acreditacions, pack de benvinguda i informació a l’oficina de
turisme

DISSABTE DIA 12 D’OCTUBRE
9:15 h.- “ Colors de Tardor “ al Parc Nacional d’Aigüestortes.
Tipus de activitat: Senderisme familiar interpretatiu del Parc Nacional
Durada: activitat de matí
Inici: Casa del Parc Nacional a Boí
Dificultat: baixa
Transport en 4x4 anada i tornada (no inclòs en el preu de l’activitat)
Descripció: L’itinerari transcorre en part per la passarel·la del planell d’Aigüestortes,
adaptada a Turisme per a tothom.
Empresa de Guiatge: Parc Nacional d’Aigüestortes
*màxim 2 nens/nenes per adult
10.00 h El (re)descobriment del romànic
Tipus de activitat: Senderisme interpretatiu
Durada: 3 h 30 m
Inici: santa Eulàlia d’Erill la Vall
Dificultat: baixa
Descripció: Recrear la ruta que van fer el dia 5 de setembre de 1907 els membres de
l'expedició de l'Institut d'Estudis Catalans quan van venir a la Vall de Boí amb la missió
d’ estudiar el romànic català.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
*màxim 2 nens/nenes per adult
Inclou visites a Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Joan de Boí i Sant Climent de Taüll

18.00 h Dels Pirineus a la Patagònia
Xerrada de l’alpinista de la Vall de Boí i guia de muntanya Oriol Baró
20.00 h Tastem el nostre producte local
Berenar-sopar de tots els inscrits al festival
20.30 h Com és el cel de la Vall de Boí
Activitat d’observació del cel.
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici declarat Destinació Starlitgh per la
UNESCO
DIUMENGE 13 D’0CTUBRE
9.00 h Fent camí cap a l’estany Negre.
Tipus de activitat: Senderisme/ excursionisme
Durada: activitat de matí
Inici: embassament de Cavallers
Dificultat: moderada
Descripció: Itinerari d’alta muntanya, amb sortida des de l’embassament de Cavallers que
discorre per un camí de roca i planells envoltat dels més alts i esvelts cims de la Vall de Boí
i un paradís per als amants de l’alta muntanya i l’escalada.
9.30 h Coneixem un Faro a la tardor
Tipus de activitat: Senderisme cultural
Durada: activitat de matí
Inici: Sant Climent de Taüll
Dificultat: moderada
Descripció: Reviurem la festa de les Falles, parlarem de la tradició i coneixerem les
sensacions d’un camí carregat d’història i vida

10.30 h Cursa d’orientació, en un dels circuits d’orientació més familiar de la Vall de Boí, el
de Barruera, es fa una cursa ben orientada que permet passar una jornada genial , evoca
les famílies a ser exploradores, posa en valor el territori ja que ens fa descobrir el nucli de
Taüll, el seu romànic i entorn.
Preu total activitat: gratuït

*La dificultat dels itineraris s’ha calculat segons el mètode Sendif

Més informació: vallboi@vallboi.com

