Del 9 a l'11 d'octubre

Diumenge, 10 d'octubre

Dissabte, 9 d'octubre
9.00 h fins les 14.00 h– Sortida al Parc Nacional
La ruta de la Llúdriga (La Farga-Estany de Llebreta).
Recorregut per la ribera de Sant Nicolau que ens permetrà
descobrir boscos frondosos de ribera, l’ermita de Sant Nicolau
i l’estany de Llebreta.

Duració: 5h (anada-tornada) Desnivell: 300m Dificultat:
Moderada baixa
Preu: 6€ Addults / 5€ menors de 12 anys
Aforament limitat. Mínim 5 i màxim 20 participants
Reserves i informació:
Casa del parc de Boí
Tel. 973 69 61 89

17.00 h Durro, L’herència del passat medieval (CASTELLANO)
Descripció: Quan avui en dia arribem a Durro amb cotxe tenim la
sensació que Durro és un poblet allunyat de tot, perdut en mig de la
muntanya... però com era Durro en època medieval? quins vestigis
en queden d'aquest passat mil•lenari? Evidentment l'església és el
més important d'aquest patrimoni medieval que ha arribat fins els
nostres dies, una església que ens sorprèn per les seves grans
dimensions i característiques arquitectòniques una mica diferents
de les de la resta del romànic de la vall, però no és l'únic vestigi
medieval de Durro, en descobrirem d'altres tot passejant pels
carrers de la població.
Preu: 3€ *Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia online
http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visites-guiades

9.00 h - TUC DE CARANTS
Ascensió directe amb visita als bonics llacs del Pessó amb un
cim aeri amb molt bones vistes del Parc Nacional
d’Aigüestortes.
Punt de trobada: corba de Sant Martí
Desnivell: 1.150 m
Dificultat: mitja
Forma física: mitja
Preu: 50€ per participant
Grup mínim per fer la sortida, 4 persones
El preu inclou:
- Servei del guia d’alta muntanya titulat
- Material tècnic col·lectiu i individual (farmaciola, ràdio)
- Assegurança d’accidents i de RC
El preu no inclou:
- El material personal per realitzar l’activitat, com el calçat,
motxilla, ulleres, roba
- Transport fins el punt de trobada
Material a portar Roba de muntanya: botes o sabatilles de
muntanya adequades, samarreta tèrmica, folre polar,
pantalons llargs de trekking i jaqueta impermeable tipus goretex, buff, i gorra, Diversos: motxilla de 30 litres, crema solar,
protector labial, ulleres de sol, menjar tipus pic-nic, beguda,
mínim 1,5 l, i un o bastons telescòpics.
Informació i reserves: Guías Vall de Boí – Tel. 699 383 729
/ www.guiasvalldeboi.com / info@guiasvalldeboi.com

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CASTELLANO)
Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per descobrirles iniciarem el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i
passejarem fins l’església de Santa Maria. Durant el recorregut us
explicarem aquesta excepcionalitat. Per què es van construir tres
esglésies a Taüll durant l’Edat Mitjana? Quina finalitat tenien? On
es la tercera església de Taüll? Com han arribat les esglésies fins
als nostres dies? Les mirarem per fora per explicar les seves
particularitats però també us explicarem el que hi ha dins, i
segur que sortiran més preguntes que haurem de respondre:
Com és que la majoria de pintures són a Barcelona? Quan les van
arrencar? I per què? Com s'arranca una pintura mural?
Preu: 3€ persona*Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.

Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia online
http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visitesguiades

20.00h – Com és el cel de la Vall de Boí?

Activitat d’observació del cel a càrrec de Quique Herrero de
l’empresa CELISTIA
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici declarat
Destinació Starligth per la UNESCO
Lloc. Sant Quirc de Durro
Hora: 21 h
Durada: 2 h (inclou 30 min per la xerrada prèvia a l’observació del
cel)
Idioma: Català
Gratuïta
Aforament limitat.
Reserva prèvia al Patronat de la Vall de Boí
Telèfon 973 69 40 00 o bé vallboi@vallboi.com

Aforament complert

9.00 h – Ascensió a l’Aüt
Cim modest, però una de les joies de la Vall de Boí, el seu aeri cim
proporciona unes espectaculars vistes de tota la vall i els seus cims.
Punt de trobada: embotelladora de Caldes de Boí
Desnivell: 1.150 m
Dificultat: mitja
Forma física: mitjana
Preu: 50€ per participant
Grup mínim per fer la sortida, 4 persones
El preu inclou:
- Servei del guia d’alta muntanya titulat
- Material tècnic col·lectiu i individual (farmaciola, ràdio)
- Assegurança d’accidents i de RC
El preu no inclou:
- El material personal per realitzar l’activitat, com el calçat, motxilla,
ulleres, roba
- Transport fins el punt de trobada

Material a portar Roba de muntanya: botes o sabatilles de muntanya
adequades, samarreta tèrmica, folre polar, pantalons llargs de trekking
i jaqueta impermeable tipus gore-tex, buff, i gorra, Diversos: motxilla
de 30 litres, crema solar, protector labial, ulleres de sol, menjar tipus
pic-nic, beguda, mínim 1,5 l, i un o bastons telescòpics.

Dilluns,11 d'octubre
16.30 a 20.00 h– FOC AL FARO
Els faros a la Vall de Boí són els indrets on els/les fallaires
comencen la baixada i on, habitualment es crema un pi negre,
plantat unes setmanes abans de la festa. t'acompanyem en el camí
de pujada i de baixada que recorren els fallaires en els pobles de
la Vall de Boí.
Preu: 30€/persona
Grups: a partir de 4 participants

S'aconsella una mínima condició física adaptant cada ruta al nivell
i objectius del grup.
La ruta prevista podrà variar depenent de les condicions
meteorològiques.
El preu inclou: l’acompanyament d’un guia local de muntanya i
assegurança d’accidents.
MATERIAL NECESSARI
- Botes o sabates de muntanya
- Roba d'abric
- Ulleres de sol
- Crema protectora solar
- Petita motxilla
- Pícnic i aigua
Reserves i informació: Guies de Taüll - Tel. 676 225 072
www.guiestaull.com

Informació i reserves: Guías Vall de Boí – Tel. 699 383 729 /
www.guiasvalldeboi.com / info@guiasvalldeboi.com

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CATALÀ)

Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per descobrir-les
iniciarem el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i passejarem
fins l’església de Santa Maria. Durant el recorregut us explicarem
aquesta excepcionalitat. Per què es van construir tres esglésies a Taüll
durant l’Edat Mitjana? Quina finalitat tenien? On es la tercera església
de Taüll? Com han arribat les esglésies fins als nostres dies? Les
mirarem per fora per explicar les seves particularitats però també us
explicarem el que hi ha dins, i segur que sortiran més preguntes que
haurem de respondre: Com és que la majoria de pintures són a
Barcelona? Quan les van arrencar? I per què? Com s'arranca una
pintura mural?
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Preu: 3€ (nens/nenes fins a 10 anys gratuït)
Aforament limitat. Reserva prèvia online
http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visites-guiades

17.00 h Boí , recinte emmurallat (CATALÀ)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Sant Joan de Boí
Idioma: català
Descripció: Us heu fixat que Boí conserva restes de muralla? De qui es
protegien? Sabíeu que inclús hi havia una fortificació? Però aquest no són
els únics elements defensius que tenia el poble, l’església també complia
amb aquesta funció! En aquest itinerari veurem per què l’església de Sant
Joan es troba a fora del poble, us explicarem com és que tenia pintures
murals a l' exterior i a l' interior i quin és el seu significat? Voleu conèixer a
que responen els canvis que podem observar en la seva arquitectura? A
més caminarem fent un recorregut pels carrers del poble, baixant fins al
pont que travessa el riu de Sant Martí i descobrirem algunes solucions
constructives adaptades a un relleu difícil.

Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Preu: 3€ persona (nens/nenes fins a 10 anys gratuït)
Aforament limitat. Reserva prèvia online
http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visites-guiades

11.30 h Taüll, un poble i tres esglésies (CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Església de Sant Climent
Idioma: Castellano
Descripció: Sabíeu que Taüll tenia tres esglésies romàniques? Per
descobrir-les iniciarem el nostre recorregut a l’església de Sant Climent i
passejarem fins l’església de Santa Maria. Durant el recorregut us
explicarem aquesta excepcionalitat. Per què es van construir tres
esglésies a Taüll durant l’Edat Mitjana? Quina finalitat tenien? On es la
tercera església de Taüll? Com han arribat les esglésies fins als nostres
dies? Les mirarem per fora per explicar les seves particularitats però
també us explicarem el que hi ha dins, i segur que sortiran més
preguntes que haurem de respondre: Com és que la majoria de pintures
són a Barcelona? Quan les van arrencar? I per què? Com s'arranca una
pintura mural?
Preu: 3€ persona *Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia online

http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visites-guiades

17.00 h Erill la Vall, el poble que porta el nom dels senyors
(CASTELLANO)
Tipus de activitat: Visita guiada exterior (no inclou l’entrada a l’església)
Durada: 1 hora
Inici: Església de Santa Eulàlia
Idioma: Castellano
Descripció: Sabeu d' on eren el Senyors d'Erill? Quina era la relació que
tenien amb la Vall de Boí i les seves esglésies? En aquesta ruta parlarem
de la família dels Erill i us explicarem la seva relació amb el conjunt
romànic de la vall. Recorrerem l’exterior de Santa Eulàlia per veure les
característiques del romànic llombard, les funcions dels esvelts
campanars de torre tant característics de la vall, ens fixarem en quins
materials van utilitzar per construir l' església i les cases, pujarem fins al
cap del poble per observant el relleu i entendre quina era la relació de
l'església amb el poble: que representava per la gent, quins usos en
feien?
Preu: 3€ persona *Nens/nenes fins a 10 anys gratuït.
Empresa de Guiatge: Centre de Romànic de la Vall de Boí
Aforament limitat. Reserva prèvia online

http://www.centreromanic.com/ca/servei-de-visites-guiades

