Ref-EUROP-2014-09/33

El nostre preu inclou:
- Allotjament i Esmorzar Buffet en habitació doble.
- Tapa "Ribagorçana" de Benvinguda (Fuet, Llonganissa, Botifarra i Copa de Benvinguda).
- VISITA I DEGUSTACIÓ A LA FÀBRICA DE FORMATGE a Benavarri. Elaboren Formatges de Pastor Artesans amb
llet de cabra, coneix l'activitat agrícola i ramadera, com es munyen les cabres, l'elaboració del formatge, la cava i
l'afinat dels productes, en un paratge fantàstic tant pel clima com pel paisatge que ens envolta.
- Ruta de Senderisme guiat "La RUTA CAMÍ DE L'AIGUA" espectacular ruta de senderisme que segueix el rastre
d'aquestes aigües cristal · lines que nodreixen els rius de la vall de Boí, s'inicia a la població de Pont de Suert
(840 metres d'altitud) i acaba al balneari de Caldes de Boí (1.470 m), uns 600 metres de desnivell que
transcorren enterament per la geografia i els pobles de la vall de Boí des de la part més baixa fins a la seva part
més alta, ja al costat de l'entrada al Parc d'Aigüestortes . La ruta té un nivell de dificultat mitjà i corre gairebé
sempre en paral · lel al principal curs d'aigua de la vall, el riu Noguera de Tor. Durant el camí, sempre amb la
vista posada en els cims pirinenques, es passa per prats i boscos de mitja muntanya.
El tram guiat és fins Castell de Tort (durada 100-120min anada i tornada) la ruta fins a Caldes de Boi serà lliure
no guiada durada (durada 400 minuts anada i tornada).
- Entrada a l'Església ROMANICA SAN CLEMENTE DE TAULL, Vall de Boi, declarada PATRIMONI DE LA
HUMANITAT, a Taüll amb el seu esvelt campanar.
- NO ET PERDIS: Visita lliure al Poble de Durro un dels més pintorescos de la Vall.
- Trasllats per compte del client.
Diumenge habitació disponible fins a les 17:00 hores. (Subjecte a disponibilitat i petició a Recepció).
Segons informa hotel, per canvi de tarifes en esglésies romàniques des del 1/07 fins a final de temporada.
Tindran un suplement de 5 € per persona.
(Per als mesos de juliol i agost la ruta de senderisme no serà guiada).
UBICACIÓ: Situat al centre del Pont de Suert. Establiment de tracte familiar, amb cuina tradicional de muntanya.
HABITACIONS: Disposa de 29 habitacions totalment reformades. Totes elles amb bany complet i calefacció
central, TV per satèl · lit, telèfon directe, i totes decorades amb diferents estils i Wi fi.
SERVEIS COMUNS: Disposa de gran saló cafeteria amb llar de foc i projector per a presentacions, canal digital i
internet Wi fins a 1 mega. Accés per a minusvàlids, restaurant climatitzat i guarda esquís. Al seu voltant podem
trobar la Vall de Boí amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i les esglésies romàniques Patrimoni de la Humanitat.

