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Arxiu Patronat de la Vall de Boí

VALL DE BOI TREK FESTIVAL

del 7 al 9 d'octubre de 2022

Divendres, 7 d'octubre
19.30 h - Xerrada: La geografia dels estanys de la Vall de Boí, els d'avui i els que hi van ser.
Els estanys sovint són identificats com un element icònic del paisatge, però sabem per què? En aquest recorregut virtual, però intens,
pels estanys d'origen glacial de la Vall de Boí, desxifrarem les claus de la seva importància a dia d'avui, però també dels que van ser i
com es van formar. Anirem de la geomorfologia als seus atractius turístics fins arribar als seus valors i serveis ecosistèmics.
A càrrec d'Òscar Alemán - Guia d'Alta Muntanya (Director - gerent de Free Flocks). Activitat gratuïta

Dissabte, 8 d'octubre
08.30 h - L'extrem oest del Parc Nacional: Estany Roi i pic del Ferro (2.579m) (Adult)
Llarga excursió per descobrir la poc coneguda i salvatge ribera de Fenerui. Pujada per la vall de Llubriqueto. Esmorzar/dinar a l'estany Roi.
Ideal per a curiosos amb bona forma física.
Senderisme / Ascensió fàcil
Durada: 7-8h
Preu: 35€/persona (grup màxim 10 persones)
Guiatge: Òscar Alemán
09.30 h - Una mirada naturalista a la Vall de Boí (Familiar)
Sortida guiada per l’entorn de Barruera amb interpretació del paisatge i descoberta de la fauna que habita. El ritme de la caminada serà lent,
ple de parades interpretatives i de preguntes que tractarem de respondre.
Distància: 4 km aproximadament. Nivell de dificultat: mitjà.
Durada: 9:30 a 13:00 hores
Punt de trobada: Camp d’Aprenentatge-Escola de natura de la Vall de Boí (Barruera)
Activitat gratuïta oferta pel Camp d'Aprenentatge-Escola de natura de la Vall de Boí
09.30 h – Els arbres gegants de l’estany de Llebreta (Familiar)
L’estany de Llebreta és un dels 300 estanys que hi ha al Parc Nacional. Situat a 1.600 metres d’altitud s’hi accedeix a peu des del control
d’accés de las Palanca de la Molina en poc menys de dues hores. Al seu voltant podem trobar algunes de les espècies arbòries més
representatives de l’alta muntanya pirinenca. Entre elles, destaquen dos pins silvestres que per les seues mides seran el nostre objectiu
naturalístic.
Lloc de trobada: Casa del Parc de Boí
Duració: 4-5 hores
Dificultat: Moderada-baixa
Preu: 6€ adults / fins 11 anys i jubilats – 5€ / persona
Guies del Parc Nacional d’Aigüestortes
16.30 h – Conta contes i llegendes de la Vall de Boí (Familiar)
Petites excursions entre els pobles de la Vall de Boí escoltant antigues llegendes d'éssers fantàstics i mitològics dels Pirineus. Descobreix la
màgia que s'amaga rere el paisatge que de la mà de Roger Gras us explicarà històries i llegendes de la Vall de Boí, transmeses generació rere
generació. Qui eren les misterioses i belles Encantàries? Quins treballs els agradava fer als inquiets Minairons? Quins gegants habiten les altes
muntanyes?
Durada activitat: 2h 30min (Temps caminant: 1h)
Distància: 2km - Desnivells: +100 / -100m - Dificultat física i tècnica: Fàcil
Edat mín. recomanada: 4 anys aprox.
Preu: Adults: 20€/persona / Infants i joves de 4 a 12 anys: 10€
Guiatge: Roger Gras - Guia del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
16.30 h - Foc al Faro i Cabanes de pastor (Familiar)
Al món rural les festes populars estan íntimament lligades als cicles agraris i solars. Arrencar el foc, símbol del sol, de la muntanya i baixar-lo
cap al poble serveix per purificar els camps i els boscos, purificar la població i preservar-la dels mals esperits;
Des de Guies de Taüll, t'acompanyem en el camí de pujada i de baixada que recorren els fallaires en el poble de Taüll, tot passant per alguna
de les cabanes de pastor del terme de Taüll.
Lloc de trobada: Entrada església de Sant Climent de Taüll.
Durada: 2 h 30 m aprox
Dificultat: Fàcil ( +/- 230 m desnivell)
Preu: 25€/persona
Guiatge: Guies de Taüll. Muntanya i esquí

17.30 h - Descobrint els Patrimonis de la Vall de Boí (Familiar)
La ruta vol fer arribar als visitants els valors universals excepcionals pel quals la UNESCO declarà Patrimoni Mundial les esglésies romàniques
de la Vall de Boí i Patrimoni Immaterial de la Humanitat les Falles del Pirineu.
La ruta que comença al poble de Durro, durà als visitants fins a l'ermita de Sant Quirc i al Faro de Durro, un espai excepcional de gran bellesa
natural i cultural en el que coincideixen els tres elements identitaris de la Vall de Boí: el romànic, les falles i el cel Starlight.
Berenar a peu dret amb productes locals.
20 h - Activitat d'observació del cel starlight
Durada: 4 h aprox.
Preu: 20€/persona
Grup màxim: 25 persones
Guiatge: Centre del Romànic de la Vall de Boí i Celístia

diumenge, 9 d'octubre
09.00h – Ruta guiada al Parc Nacional amb E.BIKE (Familiar)
Sortida des de Barruera en direcció a l'entrada de la Palanca de la Molina (3 km), on deixarem la carretera i començarem a pujar fins a l'estany
de Llebreta, on farem la primera parada. La segona la farem a la cascada de sant Esperit, des d´on continuarem ruta fins al Planell
d´Aigüestortes, punt final del recorregut. Passeig per la zona abans de reprendre el camí de tornada fins a Barruera.
Durada aproximada 3 h
Punt d’inici: Bicius. Passeig Sant Feliu de Barruera
Preu: 55€ / persona
Guiatge: Bicius
09.30 h – Descoberta natural de les aigües de Caldes de Boí (Familiar)
El balneari de Caldes de Boí és una estació termal on milers de persones cada any hi prenen les aigües. Però potser moltes d’elles no saben que
tal vegada els romans ja els utilitzaren, que en època medieval fou un centre que donava hospitalitat als caminants, o que atresora la
concentració de fonts més important del món. Passejant pels seus jardins i l’entorn descobrirem algunes d’aquestes meravelles naturals i
culturals
Durada: 9.30 a 13.00 h
Punt d’inici: Aparcament del Balneari de Caldes de Boí
Preu: 6€ adults / fins 11 anys i jubilats – 5€
Guiatge: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
09.30 h – Puja la teva primera muntanya (Familiar)
Un petit esforç ens conduirà a un indret màgic i preciós amb vistes espectaculars de tota la Vall de Boí. Descobrirem la satisfacció d'enfrontarnos als reptes que ens anàvem trobant pel camí tot descobrint la flora, la fauna i la natura dels Pirineus d'una forma amena i divertida!
Durada activitat: 4h aprox.
Temps caminant: 2h aprox.
Distància: 6km
Desnivells: +320 / -320m
Exigència física: Moderada
Exigència tècnica: Fàcil
Edat mín. recomanada: 7 anys aprox.
Preu: Adult- 20€ Infants i joves de 7 a 12 anys – 10€
Guiatge: Roger Gras - Guia del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
10.30h – Ruta del Redescobriment del romànic (Familiar) (JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI )
Reviu la ruta de la Missió Arqueològica de 1907 a la descoberta de les esglésies romàniques de la Vall de Boí. En què va consistir la Missió? Qui
hi va participar? Per on van passar? I que van descobrir a la Vall de Boí ?
Durada: 3 h
Punt de trobada: Santa Eulàlia d’Erill la Vall
GRATUÏTA
Inclou les entrades a Santa Eulàlia, Sant Joan de Boí i Sant Climent de Taüll i el servei de taxi per a la tornada des de Taüll a Erill la Vall.
Grup màxim de 25 persones
Informació i reserves: Centre del Romànic de la Vall de Boí (Tel. 973 69 67 15 o bé info@centreromanic.com)
12.00h - Cursa d'orientació pel Salencar de Barruera (Familiar)
Activitat familiar en grup, on aprendrem a moure'ns entre la natura i a la vegada tenir ben alerta el nostre sentit de l'orientació. L'activitat
consisteix en ubicar-se en el mapa i trobar les fites amagades pel Salencar, i retornar al punt d'inici amb el temps establert. Anar buscant els
diferents objectius a la vegada que tindrem altres grups perseguint el mateix. Compartirem moments divertits i descobrirem qui té el millor
olfacte per la orientació!
Durada: 2 h (Fàcil)
Preu per a grup de 2 a 5 persones: 20€ (A partir de 6 anys)
Guiatge: ECEM - Escola de Muntanya del Pont de Suert

Informació i reserves: Patronat de la Vall de Boí
Tel. 973 694 000
vallboi@vallboi.com
Places limitades

