Activitat

Organitza
Hotel lo Paller

Lo Paller és un hotel de Muntanya, situat al poble de
València d’Àneu, a mig camí entre Aigüestortes i
Baqueira Beret.
Pren el nom de l’antic paller familiar, amb la decoració
característica de l’entorn: càlida fusta, pedra...
Estarem encantats de descobrir-vos els més bonics de
les Valls d’Àneu, on la natura es pot gaudir en totes
les estacions de l’any.

La màgia dels senders durant la primavera
a les Valls d'Aneu
Apropa’t a les Valls d’Àneu a descobrir l’explosió del despertar de la natura als nostres
senders.
Vine amb la família i deixa’t aconsellar per recórrer les millors rutes adaptades a cada
necessitat.
Et proposem 5 magníﬁques excursions perquè organitzis el cap de setmana ideal amb
l’acollidor Hotel Lo Paller com a punt de sortida.
Informació addicional:
Us recomanem triar un parell de les nostres rutes preferides per conèixer pam a pam
el nostre entorn:
- Excursió al poble d’Àrreu: Pujada al poble abandonat d’Àrreu, ﬁns a l’ermita preromànica de Sant Serni. Distància: 3.5km. Temps: 50 minuts.
- Ruta dels pobles: Valencia- Boren-Sorpe-Valencia: Distància: 9.5km. Temps: 2,5h.
- Son-Pla de la Font: Distància: 5km. Temps: 1.h
-València-Son-València, ruta circular pel bosc. Distància: 7km. Temps: 1.5h
L’hotel us prepararà un pic-nic per emportar i menjar en plena naturalesa. .
L’últim dia també el podeu aproﬁtar, i deixar l’habitació per la tarda, a la tornada de
l’excursió sense cost adicional.
Calendari: De maig a octubre
Preu: A partir de 96 € per persona
El preu inclou: 2 nits d’allotjament en règim de pensió completa: sopar al nostre
restaurant i dinar de picnic.
Ubicació: València d'Àneu
Punt de trobada: Hotel lo Paller
Durada: 2 dies d’activitat, 2 nits.
Diﬁcultat: Diﬁcultat baixa/moderada, adaptada a cada família.
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