
 
TREN DELS LLACS 

VALL D’ARAN I LLAC DE SANT MAURICI 
 

Sortida: 30 Octubre          Durada: 3 dies 
 
1r dia MANRESA- BALAGUER- TREN DELS LLACS- RIALP- ESTERRI D’ÀNEU 
Sortida al matí cap a terres de Lleida amb aturada per esmorzar: pa amb 
tomàquet i embotits variats, vi, aigua i cafè. Arribada a Balaguer per 
agafar el Tren dels Llacs, que en el seu recorregut transcorre per 4 llacs, 40 
túnels i 75 ponts fins arribar a La Pobla de Segur, coneguda com la porta 
dels Pirineus. Aquí ens esperarà l’autocar per continuar ruta cap a Gerri de 
la Sal i arribada al nostre hotel a Rialp. Instal·lació i dinar. A la tarda farem 
ruta fins a Esterri d’Àneu. Aquí farem visita de l’Eco-Museu Casa Gassia. 
Viatjarem al passat i descobrirem unes formes de vida que poden servir-
nos per entendre el nostre present… Veurem les singularitats de la vida 
familiar i de l’espai domèstic en aquestes valls pirinenques durant la primera meitat del segle XX. A partir de 
les unitats d’exposició que s’ofereixen, copsarem perfectament les activitats realitzades a l’interior d’una 
casa, les relacions que s’establien entre els membres que l’habitaven, com es repartien les tasques i les 
responsabilitats domèstiques i com es concreten els principals factors de canvi des de llavors fins ara. 
Finalitzada la visita temps lliure per fer un tomb i adquirir productes típics de la zona com les coques, la 
girella de xai o el formatge entre d’altres. Retorn a l’hotel. Sopar i dormir. 
 
2n dia RIALP- BAGNERES DE LUCHON – VIELLA-  ARTIES 
Esmorzar i sortida cap al Port de la Bonaigüa que dona accés a La Vall d’Aran. 
Per Bossost  arribarem a la bonica població balneària de Bagneres de Luchon. 
Disposarem de temps lliure per fer una passejada pels seus jardins o bé pel 
centre de la vila on destaca el balneari. Cap a migdia represa del viatge fins a 
Viella, capital de la Vall d’Aran per tal de dinar. A la tarda  aturada al poble 
d’Artíes. Farem passejada pel nucli antic on destaquen construccions típiques 
araneses i l’església de Santa Maria, d’estil romànic. Tornada a l’hotel. Sopar 
i dormir.  
 
3r dia RIALP- LLAC DE SANT MAURICI- MANRESA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Espot. Aquí enllaçarem amb uns vehicles 
especials que ens conduiran fins pràcticament als peus de l’Estany de Sant 
Maurici, a dins del Parc Nacional d’Aigüestortes. Disposarem de temps 
lliure per fer una passejada vora el llac i admirar la bellesa del pic dels 
Encantats, el símbol del Parc. Al seu moment tornarem a l’hotel per tal de 
dinar. Tranquil.la sobretaula i inici del viatge de retorn cap a casa. Obsequi 

amb 1 dècim de loteria del Sorteig de Nadal a cada assistent. 
 
Preu per persona en habitació doble  285 € 
Suplement habitació individual       44 € 
 
El preu inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, acompanyant de l’agència, esmorzar 1r dia, pensió 
completa amb vi i aigua als menjars, recorregut tren dels Llacs des de Balaguer a La Pobla de Segur, visita 
guiada a l’eco-museu d’Esterri d’Àneu, taxis especials al parc nacional d’Aigüestortes, assegurança turística, 
dècim de loteria del sorteig de Nadal. 
 
No inclou: extres personals, allò no especificat com a inclòs 


