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Durada

Lloc

Caminem amb raquetes de neu Tot el dia Parc Nacional
Caminar per la neu és una activitat que ens permet descobrir les muntanyes del Parc durant les estacions més fredes de l’any. 
No t’ho pensis i posa’t unes raquetes! Boí 973 69 61 89

Rutes d’iniciació amb raquetes de neu a la Vall de Boí mati /tarda Roger Gras Guia
Inicia't a les raquetes de neu amb les rutes més lúdiques i divertides del Pirineu!

Boí 600 025 918

Dia Mundial de les Zones Humides matí Parc Nacional
Actuar per les zones humides és actuar per la Humanitat i la natura.

Boí /Espot
973 696 189 (Boí)

973 624 036 (Espot)                                                    

La força de la primavera dia sencer Parc Nacional
Quan la neu es fon comença un dels moments més impressionants de la natura pirinenca.
Vine i descobreix-ho acompanyada d’una guia interpretadora. Boí 973 69 61 89

Caminem amb raquetes de neu matí Parc Nacional
Caminar per la neu és una activitat que ens permet descobrir les muntanyes del Parc durant les estacions més fredes de l’any. 
No t’ho pensis i posa’t unes raquetes! Espot 973 62 40 36

Raquetes de neu matí Obaga activitats
Senderisme amb raquetes de neu és una proposta per recórrer paratges hivernals per la zona d'Espot i l'Eestany de Sant Maurici, amb un mitjà tranquil i de 
fàcil aprenentatge. Espot

695 94 25 24 

Raquetes de neu amb lluna plena nit Obaga activitats
Les nocturnes amb raquetes de neu és una modalitat per connectar amb la naturalesa a la llum de la lluna, una experiència espectacular que s'acompanya 
d'una observació de les estrelles. Us ensenyarem a trobar fàcilment l'estrella polar i identificar constel·lacions com la Óssa major i Orió.

Son
695 94 25 24 

Observació astronòmica nit Obaga activitats
Amb l'activitat d'observació astronòmica ens apropem al coneixement i a la interpretació del firmament, amb les nostres guies amb certificat Starlight, 
aprendrem a identificar les constel·lacions i les estrelles alhora que sabrem la mitologia que les envolta. Valls d'Àneu

695 94 25 24 

Excursió amb raquetes de neu a la vall de Monestero matí Somriu Guiatges
Realitzarem la ruta de la vall de Monestero tot descobrint els misteris que s'amaguen durant l'hivern, sota els paisatges nevats

Espot 608806251

Lluna plena amb raquetes de neu a l'estany de Sant Maurici matí Camins Guias de Montaña
Arriba el fred i les muntanyes i cobreixen de neu. Desapareixen els camins, les roques i el verd. Es congelen els estanys i els rius tenyint el paisatge de blanc. 
És el moment de gaudir del senderisme hivernal en família i descobrir paisatges naturals increïbles, respirant aire pur envoltat de natura. Una gran aventura 
que no us podeu perdre. Espot 973 64 24 44

Les petjades blanques matí Cesc Capdevila i Torrell
Durant l’hivern, quan la muntanya està nevada, els animals continuen la seva vida, buscant aliment i refugi. Durant unes hores ens convertirem en 
rastrejadors de les petjades i rastres dels animals sobre la neu.

Espot 627706247

La força de la primavera mati Parc Nacional
Quan la neu es fon comença un dels moments més impressionants de la natura pirinenca.
Vine i descobreix-ho acompanyada d’una guia interpretadora. Espot 973 62 40 36

Estirem lo Fil matí Parc Nacional
Descobreix l' Ecomuseu d'un forma diferent i coneix els secrets de la llana de l'ovella xisqueta

Llessui 973 62 17 98

Visites a l'Ecomuseu Els Pastors de la Vall d'Àssua matí Parc Nacional
Vols saber que vol  dir croca, grípia o ubla?  Doncs vine a la visita guiada! Llessui 973 62 17 98

Aviem el bestiar matí Parc Nacional
Acompanyarem i ajudarem en les feines diàries del ramat... Vens?

Llessui 973 62 17 98

Camins de pastor matí Parc Nacional
Vine a descobrir la Vall d'Àssua a través de les seves construccions ramaderes. 

Llessui 973 62 17 98

Les Veus del Pamano matí Parc Nacional
Passejarem pel poble de Llessui tot llegint la novel·la de Jaume Cabré Llessui 973 62 17 98

Pugem a Torena matí Parc Nacional
Descobreix les restes del castell de Torena i gaudeix dels paisatges de la Vall d'Àssua Llessui 973 62 17 98

Dia Internacional dels Museus matí / tarda Parc Nacional
Ho celebrem amb diverses visites guiades! Llessui 973 62 17 98

Menja't les estrelles Nit Parc Nacional
Sessió gastro-astronòmica per a conèixer els planetes i les estrelles que ens guien durant la nit. 

Llessui 973 62 17 98

Astronomia amb tast de vi i formatge nit Obaga activitats
DE LA TERRA AL CEL DELS NOSTRES PADRINS, és una activitat d'observació astronòmica on aprendrem a identificar les constel·lacions i les principals 
estrelles i observarem diversos objectes astronòmics amb els telescopis. Tot això acompanyat d'un tast de vi i formatge. Val Aran

695 94 25 24 

EXPOSICIONS Parc Nacional
Enfilant l'agulla . Indumentària tradicional de la Vall Fosca

Boí /Espot
973 69 61 89 (Boí)

973 62 40 36 (Espot)                                                    

Parc Nacional
Abans miràvem la lluna per tot. Meteorologia en l'àmbit el Parc Nacional durant els segles XIX i XX. 

Del 1 de maig al 31 de juliol Gratuït Boí 
973 69 61 89

Activitats ofertades per l'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:  http://www.guiesdelparc.org/ 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes   
Consulteu el preu de les activitats. (€ activitat de pagament)

del 16 de gener al 23 d'abril 
a Boi

del 1 de maig al 31 d'agost a 
Espot

Gratuït

ALTRES

20 i 21 de maig gratuït

27 de maig €

Activitat Dia/es

7, 8, 9 i 10 desembre. 5, 6 i 7 
gener. 3 - 4 febrer. 4-5,      10- 
11 i 31 març. 1 i 7-8 abril.   5- 

6 de maig 

€

Tots els dissabtes de 
desembre a març

€

Tots els dissabtes de 
desembre a abril

€

€
Nits de lluna plena de 

desembre a abril

€

Del 26 de novembre al 10 
d’abril

€

6 i 20 de maig

€
28 de desembre,  14 de 

gener i  18 de febrer

29 d'abril
6 de maig

Tots els diumenges.                            
Sota reserva.                 

€

8 de maig €

13 de maig €

Caps de setmana i festius 
d'hivern de desembre a abril 

€

11 i 25 de febrer 
11 i 25 de març

8 i 22 d’abril 
€

Mes de febrer

ContactePreu

11 i 25 de febrer 
11 i 25 de març

8 i 22 d’abril 
€

Sota demanada de 
desembre a abril

€

€

6 i 20 de maig €

18 i 25 de març
8 i 15  d'abril

€

De dilluns a dissabte.                            
Sota reserva.                 

€

PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Valls d'Àneu Vall de Boí Vall d'Àssua Val d'Aran
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