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La Vall de Boí

CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

Catalan Romanesque
Churches of the Vall de Boí
inscribed on the World
Heritage List in 2000

HORARIS / HORARIOS 2020

10-14 h / 16-19 h 
(Setmana Santa, juliol i agost 
fins a les 20h)
(Semana Santa, julio y agosto 
hasta las 20h)

Vídeo mapping
Projecció / Proyección
11.15h, 12.15h, 13.15h /
17.15h i 18.15h
Mapping narrat / narrado
10.15h. català /
16.15h. castellano
Setmana Santa, juliol i agost 
s’amplien passis a les 19 
i 19.30h.El de les 11.15h. 
només amb visita guiada que 
comença a les 11h. 
Semana Santa, Julio y Agosto
se amplian pases a las 19 y 
19.30h. El de las 11.15h.
sólo con visita guiada que 
empieza a las 11h.

10 -19 h 
(Setmana santa, juliol i agost 
fins a les 20h)
(Semana Santa, julio y agosto 
hasta las 20h)

SANTA MARIA DE TAÜLL

10-14 h / 16-19 h 
(Setmana Santa, juliol i agost 
fins a les 20h)
(Semana Santa, julio y agosto 
hasta las 20h)

SANT JOAN DE BOÍ

10-14 h / 16-19 h 
(Setmana Santa, juliol i agost 
fins a les 20h)
(Semana Santa, julio y agosto 
hasta las 20h)

SANTA EULÀLIA D’ERILL LA VALL

10-14 h

SANT FELIU DE BARRUERA

16-19 h 
(Setmana Santa, juliol i agost 
fins a les 20h)
(Semana Santa, julio y agosto 
hasta las 20h)

LA NATIVITAT DE DURRO

10-14 h / 16-20 h

SANTA MARIA DE CARDET

L’accés als campanars es tancarà 15 minuts abans de l’hora de tancament
de les esglésies, excepte a Sant Climent de Taüll, on serà de 30 minuts abans.
El acceso a los campanarios se cerrará 15 minutos antes de la hora de cierre
de las iglesias, excepto en Sant Climent de Taüll, dónde será de 30 minutos antes.

TARIFES ENTRADES / TARIFAS ENTRADAS 2020

Consulteu horaris i tarifes de visites guiades a les esglésies
o al Centre del Romànic.
Durant les visites guiades l’accés a les esglésies quedarà 
restringit als usuaris d’aquest servei.
Consulte horarios y tarifas de visitas guiadas a las iglesias
o en el Centro del Románico.
Durante las visitas guiadas el acceso a las iglesias 
quedará limitado a los usuarios de este servicio.

 Sant Climent de Taüll: 5 €
 Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia

 d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera,
 la Nativitat de Durro, Centre
 del Romànic de la Vall de Boí,
 Santa Maria de Cardet: 2 €

INDIVIDUAL

 VALL DE BOÍ + Museu Nacional
 d’Art de Catalunya: 15 €

COMBINADA

GRUP / GRUPO

 Nens fins a 10 anys acompanyats
 d’un familiar adult.
 Niños hasta 10 años acompañados
 de un familiar adulto.
 Santa Maria de Taüll

 Entrada gratuïta / Entrada gratis

GRATUÏTA / GRATIS

Entrada reduïda tiquet
conjunt
Entrada reducida tiquet 
conjunto: 
Tenen dret a l’entrada reduïda 
en la compra del tiquet conjunt 
(20%): majors de 65 anys, famílies 
numeroses o monoparentals 
(carnet), estudiants amb carnet,
titulars del Carnet Jove i Targeta Rosa.
Tienen derecho a la entrada reducida
en la compra del tiquet conjunto (20%):
mayores de 65 años, familias 
numerosas o monoparentales (carné), 
estudiantes con carné, titulares
del “Carnet Jove” y Tarjeta Rosa.

 Sant Climent de Taüll
 (15 pers. o +):  3 € x Pers.
 Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia

 d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera,
 la Nativitat de Durro, Centre
 del Romànic de la Vall de Boí,
 Santa Maria de Cardet:   
 (15 pers. o +): 1,5 € x persona
 i església/ y iglesia.

 5 Esglésies +
 Centre del Romànic: 10 €
 5 Iglesias + Centro del Románico
 3 Esglésies +

 Centre del Romànic: 8 €
 3 Iglesias + Centro del Románico
 3 Esglésies / 3 Iglesias: 7 €

 * Inclou Sant Climent i vídeo mapping.
 * Incluye Sant Climent y vídeo mapping.

CONJUNTES / CONJUNTAS

SANT CLIMENT DE TAÜLL

9-14 h / 17-19 h

CENTRE DEL ROMÀNIC

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01, 25/12

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01, 25/12

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01, 25/12

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01, 25/12

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01,
del 02/11 al 27/11, i el 25/12

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01,
del 02/11 al 27/11, i el 25/12

Tots els caps de setmana 
de juliol i agost.
Todos los fines de semana 
de julio y agosto.

Tots els dies de l’any
Todos los dias del año  
Excepte / Excepto: 01/01, 25/12



Santa Eulàlia d’Erill la Vall
Veurem un dels millors campanars de la vall

i la reproducció del conjunt escultòric del Davallament
de la Creu, l’únic que es conserva sencer del Taller d’Erill.

Veremos uno de los mejores campanarios del valle
y la reproducción del conjunto escultórico del Descendimiento 
de la Cruz, el único que se conserva entero del Taller de Erill.

Santa Maria de Cardet
Aturada en el temps, el seu interior ens mostra

com eren aquestes esglésies a principis del segle XX. 
També podem visitar l’única cripta románica de la vall.

Detenida en el tiempo, su interior nos muestra
cómo eran estas iglesias a principios del siglo XX.

También podemos visitar la única cripta románica del valle.

Sant Quirc de Durro
Situada a 1.500 metres d’alçada,

davant del Faro de Durro, en l’ espai on coincideixen
el Patrimoni Mundial i Immaterial de la Vall de Boí.

Situada a 1.500 metros de altura, frente al Faro de Durro,
en el espacio donde coinciden el Patrimonio Mundial

e Inmaterial de la Vall de Boí.

La Vall de Boí,La Vall de Boí,
mil anys d’art romànicmil anys d’art romànic

“El patrimoni és l’herència del passat que gaudim avui
i que transmetrem a les generacions futures.”
“Els llocs del Patrimoni Mundial pertanyen a tots
els pobles del món.”
Us convidem a conèixer aquest patrimoni excepcional.

“El patrimonio es la herencia del pasado que disfrutamos hoy
y que transmitiremos a las generaciones futuras.”
“Los sitios Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos
del mundo.”
Os invitamos a conocer este patrimonio excepcional.

Sant Climent de Taüll
Les noves tecnologies ens traslladen al segle XII

per veure  en el seu emplaçament original el Crist
en Majestat de Taüll, imatge emblemàtica del romànic català.

Las nuevas tecnologías nos trasladan al siglo XII para ver
en su emplazamiento original el Cristo en Majestad de Taüll,

imagen emblemática del románico catalán.

Santa Maria de Taüll
L’església parroquial de Taüll acull en el seu interior

les reproduccions de les pintures murals de l’Epifania.

La iglesia parroquial de Taüll acoge en su interior
las reproducciones de las pinturas murales de la Epifanía.

Sant Joan de Boí
Aquí podem viure l’experiència d’entrar en una església 

romànica tota pintada i descobrir els animals reals
i fantàstics dels bestiaris medievals.

Aquí podemos vivir la experiencia de entrar en una iglesia 
románica toda pintada y descubrir los animales reales

y fantásticos de los bestiarios medievales.

Sant Feliu de Barruera
Les esglésies són vives i han anat canviant
des dels segles XI i XII fins els nostres dies,

aquí podem veure aquesta evolució arquitectònica.

Las iglesias están vivas y han ido cambiando
desde los siglos XI y XII hasta nuestros días,

aquí podemos ver esta evolución arquitectónica.

La Nativitat de Durro
La monumentalitat de l’església, la portalada esculpida,

el forrellat medieval i la talla original romànica
de Nicodem són alguns dels molts atractius d’aquesta església.

La monumentalidad de la iglesia, la portada esculpida,
el cerrojo medieval y la talla original románica de Nicodemo

son los principales atractivos de esta iglesia.

Assumpció de Cóll
La millor portalada de la vall on destaquen el Crismó

i els capitells esculpits amb motius vegetals
i representacions d’homes i animals.

La mejor portada del valle donde destacan el Crismón
y los capiteles esculpidos con motivos vegetales

y representaciones de hombres y animales.

mil años de arte románico


