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Sortides: 29 de juliol de 2020

13 i 20 d’agost de 2020

Un recorregut pel nostre passat natural  des de l'era primària, on van emergir formacions 

rocoses del fons del mar que cobrien les nostres terres. Les convulsions geològiques de 

l'era terciària ho van elevar encara més, i l'acció de les glaceres de l'era quaternària han 

deixat un paisatge únic al món. 

Recorrerem el Parc Nacional d'Aigüestortes situat als Pirineus. Entre llacs i boscos pujarem fins a 

les altures del circ glacial d'Amitges, amb pics agrestes i llacs amb multitud de colors i mil formes. 

Seguirem el camí cap al Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, format per quatre valls 

caracteritzats per una gran riquesa botànica i amb una gran biodiversitat d'espècies mediterrànies 

i atlàntiques.

Per què t’encantarà?

• Viatjaràs en grup reduït i especialitzat guia

acompanyant.

• Allotjament en Eco Hotels o Cases Rurals, la majoria 

reservats en la seva totalitat pel nostre grup.

• Descobriràs el P.N. Aigüestortes i els seus més de 

200 llacs d'origen glacial.

. 

• Gaudiràs de la Vall d'Ordesa des dels miradors de la

Serra de les Cutas.

• Contemplaràs els Trencaossos des de la Gola de

Escuaín.

• Recorreràs les rutes del P.N. d'Ordesa i Mont

Perdut amb el nostre guia especialitzat.

07 dies / 06 nits

Parcs Nacionals 
d’Aigüestortes i 
Ordesa: Patrimoni 
Natural i 
Cultural

840€

Consultar descomptes per a nens
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Trasllats en furgoneta de 6-9 places segons el programa. 

• Guia acompanyant especialitzat durant tot el recorregut. 

• 6 nits d'allotjament a Eco hotels / cases rurals. (3 nits a 

Espot + 3 nits a Buesa) 

• Règim d'Allotjament i Esmorzar. 

• Visita a el Parc Nacional d'Aigüestortes: Llac  Sant 

Maurici, Llacs d'Amitges i Circ Colomers 

• Visita a la vall de Pineta. Observació del Trencalòs des 

de la Gola de Escuaín. 

• Coneixeràs la Vall d'Ordesa des dels miradors de la 

Serra de les Cutas. 

• Realitzaràs rutes amb el nostre guia especialitzat en el 

P.N. d'Ordesa i Mont Perdut.

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de la vostra ciutat 

d'origen.

• Contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent  

Força Major per 32 €. 

• Suplement Individual 130 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits

utilitzem allotjaments singulars i/o hotels i cases

rurals. La major part de les vegades reservats en

exclusiva. Tots els establiments testats i amb certificat
de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9

places, acompanyats amb un guia. Ens permet tant

garantir la seguretat del grup com la total llibertat de
moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem

amb una farmaciola sanitària, alcohol i gels

desinfectants, així com guants i mascaretes per

complir amb les recomanacions de prevenció i sanitat.

Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 

Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, 

amb guia acompanyant i un guia local. Animador 
infantil a partir de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa

actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles

altres que poden ser imposades per les autoritats

competents en cada moment i en cadascuna de les
ciutats, comunitats i regions visitades.

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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ESPOT – P.N. AIGÜESTORTES / LLAC COLOMER - ESPOT

Esmorzar a l'hotel. Al matí sortirem per realitzar l'excursió al Circ de Colomers, amb més de mig

centenar, és el major conjunt de llacs d'origen glacial dels Pirineus i probablement d'Europa.

Espectacular ruta senderista de muntanya amb llacs de totes les mides i colors. En aquesta excursió

podrem conèixer els processos de modelatge glacial que fa milers d'anys van conformar el circ, els

llacs i les valls, per l'erosió produïda per les enormes llengües de gel que cobrien la zona.

Finalitzada l'excursió, tornada a l'hotel i resta de la tarda lliure. Allotjament.

DIA

3

ORIGEN – BARCELONA - ESPOT

Sortida des de Barcelona, trobada amb el guia a l'hora indicada per sortir cap a Espot, poble de

muntanya que serveix d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes. Cims que superen els tres mil

metres d'alçada; rius, barrancs, cascades i molleres que ens fan sentir, veritablement, al país de

l'aigua. Més de 200 estanys de formes i colors diversos, i una gran diversitat d'espècies, animals i

vegetals. A la nostra arribada a l'Hotel disposarem de temps lliure. Allotjament.

DIA

1

ESPOT – P.N. AIGÜESTORTES / LLACS D’AMITGES – ESPOT

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem per fer una excursió en 4x4 a l'estany de Sant

Maurici i els llacs d'Amitges, i a la tarda visitarem la vall de Montgarri i Aigüestortes, una ruta

plena d'estanys, llacunes i magnífiques vistes. Es caracteritza per un paisatge glacial d'alta

muntanya format per roca i llacs. El més cèlebre és el llac de Sant Maurici, situat al peu de l'enorme

muntanya dels Encantats. Entre llacs i boscos pujarem fins a les altures del circ glacial d'Amitges,

amb els seus pics agrestes i meravellosos llacs. Finalitzada l'excursió tornarem a l'Hotel per

descansar i gaudir de la vila d'Espot. Allotjament.

DIA

2

Origen EspotBarcelona 

Espot EspotP.N. Aigüestortes / Llacs d’Amitges

Espot EspotP.N. Aigüestortes / LLac Colomer
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ESPOT – VALL DE PINETA / GOLA D’ESCUAÍN - BUESA

Esmorzar a l'hotel. A primera hora sortirem cap a la Vall de Pineta, al Parc Nacional d'Ordesa i

Mont Perdut. El Parc Nacional està format per quatre valls caracteritzats per una gran bellesa

paisatgística i per una gran riquesa botànica amb gran biodiversitat d'espècies mediterrànies i

atlàntiques presents des dels 700 metres d'altitud fins als més de 3.355 metres d'altitud del Mont

Perdut. Cascades i paisatges glacials de gran magnitud ens delectaran durant el nostre recorregut.

Després d'una visita a la vall de Pineta, imponent vall d'aspecte alpí i verticals parets, ens

desplaçarem a la Gola d’Escuaín, on passarem la tarda observant la major població de trencalòs de

la península Ibèrica. Finalment travessarem el Canó d'Añisclo per accedir a la part occidental del

Parc. Allotjament.

DIA

4

BUESA – SERRA DE LES CUTAS - BUESA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem cap a la Vall d'Ordesa per fer la Ruta dels Miradors.

En vehicles 4x4 passarem el matí coneixent la Vall d'Ordesa des dels miradors de la Serra de les

Cutas. Una visió aèria i completa de la vall, un territori de muntanya realment bonic, únic i seductor.

Resta de la tarda lliure. Allotjament.

DIA

5

Espot BuesaVall de Pineta / Gola d’Escuaín

BUESA – PARC NACIONAL D’ORDESA - BUESA

Esmorzar a l'Hotel. Després de l'esmorzar sortirem de l'hotel per seguir coneixent amb el nostre

guia especialista el Parc Nacional a través d'alguna de les rutes que recorren el mateix, considerat el

segon Parc Nacional de la xarxa espanyola i una de les joies de la Natura del nostre país.

Allotjament.

DIA

6

Buesa BuesaSerra de les Cutas

Buesa BuesaParc Nacional Ordesa
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BUESA – BARCELONA - ORIGEN

Esmorzar a l'Hotel. A l'hora indicada sortirem en direcció Barcelona.

DIA

7

Buesa OrigenBarcelona 
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INFORMACIÓ IMPORTANT

Vols o Transport Regular a Barcelona i retorn  NO inclosos.

Consulteu-nos per sortides des de Madrid

Des de ServiTravel et podem gestionar el transport regular des de la teva ciutat d’origen

fins el punt de sortida

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel Rural Els Encantats ESPOT

Hotel Rural Balcón del Pirineo BUESA

AVANTATGES DE VIATJAR EN FAMÍLIA  Dte.

Primer nen * 50 %

Segon nen * 40 %

* Menors de 12 anys compartint amb dos adults

* Famílies monoparentals acreditades compartint amb un adult

Famílies nombroses (dte no acumulable sobre el preu d’adult) 5 %

Guia acompanyant

Guia local especialista

Serveis privats amb un mínim de 6 persones

Animador infantil en les visites (6 nens)


