
19-20 d’octubre de 2013

La Val d’Aran
Porta de Catalunya a Europa

PROGRAMA:

dissabte,  dia  19:

Sortida  a  les 6h  del  matí  de  la Plaça  de
l’Estació  de  Valldoreix

Parada a per esmorzar a Alfarràs

12h. del migdia: Arribada a Vielha per
visitar el Museu Dera Val d’Aran i

Fabrica dera Ian, guiats per
especialistes de l’Oficina de Turisme

En acabar, instal·lar-nos a l”’Hotel
Urogallo” de Vielha i dinar.

A la tarda anirem fins a Bossost per
passejar i visitar (si està oberta) l’església

románica d’Era Purificacion de Maria.

Tornarem a Vielha per sopar i dormir

diumenge,  dia  20:

Esmorzar  a l’hotel i sortir cap a Bagergue

10h del matí: farem la visita a l’Hormatgeria
Tarrau, on els seus propietaris ens
obsequiaran amb un tast dels seus

formatges artesans, i marxarem cap a
Salardú

12h del migdia, visitarem el PyrenMuseu,
guiats pels seus especialistes i ens

quedarem a dinar al “Refugi Rosta” del
mateix museu

Després de dinar, si ens queda temps,
anirem a visitar l’església románica de Sant

Andreu.

Tornada al lloc de sortida

Preu pels socis: 120 euros

Preu pels que no són socis: 130 euros

El preu inclou: transport amb autocar, entrades i
visites guiades als museus Dera Val d’Aran i

Fabrica dera Ian de Vielha; Hormatgeria Tarrau
de Bagergue i PyrenMuseu de Salardú;

allotjament a l’Hotel “Urogallo” de Vielha i dinar
del diumenge al Refugi Rosta del PyrenMuseu

Ssuplement per habitació individual: 10€

MOLT IMPORTANT: CAL FER LA RESERVA
PER TELÈFON I L’INGRÈS DE L’IMPORT,

ABANS DEL  DIA 9 D’OCTUBRE

al compte de Valldaurex, INDICANT EL NOM
DE QUI FA LA RESERVA

Caixa Catalunya:

2013 – 0858 – 31 – 0200320166

Més informació: Àngels, tel. 662·236·591
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