Activitat

Organitza
(Español) 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.

Puja’t a la bici per conèixer millor el
nostre territori
Us recomanem la bicicleta com a millor opció per recórrer la nostra vall i els racons
més bonics que trobareu aquesta primavera.
Trieu opció carretera o btt i nosaltres us ajudem a organitzar la sortida, ja sigui amb la
vostra bici, de lloguer, sols o amb guia.
I la millor recompensa sempre és poder gaudir de la gastronomia tradicional al nostre
restaurant per refer forces.
Informació addicional:
Les rutes i opcions que us proposem son:
1r dia:
- Allotjament i sopar al restaurant de Lo Paller un menú tradicional amb begudes
incloses.
2n dia:
- Esmorzar amb el nostre buﬀet d’embotits de la zona, pastissos casolans...
- Sortida en bicicleta de carretera pels pobles de la vall o pujada al Port de la
Bonaigua.
O
- Sortida en BTT fent la volta al Pas del Coro, zona perifèrica del Parc Nacional o camí
de Mongarri per la pista de Bonabé.
Elegiu la fórmula que millor s’adapti a les vostres necessitats: porteu la bici i us
facilitem les rutes de Wikiloc y consells pràctics, o opció de lloguer.
Si ho preferiu, un guia local us acompanyarà per descobrir el territori.
Per la tarda, us recomanem un passeig per Esterri amb una visita guiada a
l’Ecomuseu, on podreu descobrir com era la vida dels pallaresos al segle passat.
- Sopar al restaurant de lo Paller una bona escudella reparadora o un dels guisats de la
Dolors i l’Àlex.
- Allotjament.
3r dia:
- Esmorzar
- Visita el romànic de les Valls d’Àneu de la mà dels guies de l’Ecomuseu.
Calendari: De maig a octubre
Preu: A partir de 87 € per persona
El preu inclou: 2 nits d’allotjament en MP
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Activitat

Ubicació: València d'Àneu
Punt de trobada: Hotel lo Paller
Durada: 2 nits
Diﬁcultat: Diﬁcultat baixa/moderada, adaptada a cada família.

