
 

 
 

 

 

 

LA VALL FOSCA 

Sortida 14 – 16 Juliol 2.017 

 
 

 



 

                                                                                            
 
 

 

ITINERARI LA VALL FOSCA 

Sortida del 14 al 16 de juliol 
 
Dia 14 JUL. – BARCELONA – ISONA – VALL FOSCA 
 
Sortida de Barcelona i parada per fer una visita a Isona, on trobarem un ric 
patrimoni com a municipi de pas del Pirineu a les terres del sud, es destaca el 
recinte murallat d’origen romà, el gran nombre d’esglésies romàniques. Farem 
la visita del Museu de la Conca Dellà, on descobrirem aquest passat. Dinar en 
restaurant per la zona. 
Continuació fins a l’hotel. Distribució d’habitacions, sopar i allotjament. 
 
Dia 15 JUL – VALL FOSCA (Caminada per la Vall Fosca- Telefèric i Museu 
hidroelèctric) 
 
Esmorzar. Sortida en autocar cap al telefèric des de Sallent a Estany Gento. Es 
realitzarà una caminada sencilla acompanyats dels guies del parc (itinerari a 
determinar segons interessos del grup) per poder gaudir del paisatge que 
ofereix el paratge. Els més joves podran optar per realitzar alguna actuivitat 
com rafting o barranquisme. 
Dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, visita del museu hidroelèctric 
amb visita de la central hidroelèctrica (a confirmar segons disponibilitat) de 
Capdella, on es realitza un recorregut des de sorgeix la idea fins que es posa en 
funcionament al 1914, passant pels canvis econòmics i socials que va suposar. 
Agafarem el telefèric de tornada i trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
Dia  16 JUL – VALL FOSCA – CERVERA – BARCELONA 
 
Esmorzar. Sortida cap a la nostra ciutat, durant el camí farem parada a Cervera 
on tindrem temps lliure de passejar pels carrers d’aquesta ciutat medieval on es 
veuen les diferents etapes de la història que l’han recorregut. Dinar en un 
restaurant local. Posterior sortida cap a Barcelona. 
 

 

PREU PER PERSONA (en base habitació doble):   
 

Grup mínim 20 persones:    430 euros 
Grup mínim 30 persones:    420 euros 

 
Suplement habitació individual:    35 euros 

 
 
 
 
 



 

                                                                                            
 
 

 

EL PREU INCLOU: 
 

• Viatge en autocar per tot el recorregut 
• Guía acompanyant des de Barcelona 
• 2 nits en hotel Vall fosca 3* en base habitació doble estándar. 
• 2 esmorzars i sopars a l´hotel 
• 3 dinars en restaurant 
• Aigua, vi i café als dinars amb gotes l’ultim dia 
• Telefèric anada i tornada 
• Caminada de nivel senzill acompanyats del guia de parc per gaudir 

del paisatge. 
• Visita guiada Museu hidroelèctric i a la central. 
• Visita guiada al Museu Concadellà 
• Assegurança turística de viatge i cancel.lació per causa mèdica 

greu justificada. 
• Preus vàlids per un grup mínim de 30 persones. 

 
EL PREU NO INCLOU: 
 

• Res no especificat a l’ apartat anterior 
 

 
ALLOTJAMENT: HOTEL LA VALL FOSCA 3* 
 

  
 
L'Hotel Vall Fosca està situat en Molins, a la bella zona de Pallars Jussà del Pirineus 
Català. Aquest hotel de muntanya ofereix un jardí amb 2 piscines de temporada 
envoltat de cascades. 
Les habitacions d'estil muntanyès de Vall Fosca compten amb TV, connexió Wi-Fi 
gratuïta i caixa forta. Els llits consten de matalassos de làtex i totes les habitacions 
inclouen un bany privat amb tovalloles de cotó i tovalloler elèctric. Les habitacions 
tenen vistes al jardí, a les muntanyes, al riu o a la cascada. 
El restaurant de l'hotel serveix menjar tradicional català i també disposa d´un bar. 
El personal del Vall Fosca pot proporcionar informació sobre activitats a la zona, incloent 
belles rutes de senderisme, esports extrems i passejos a cavall. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                            
 
 

 

INSCRIPCIONS I CONTACTE: 
 
Contacte per informació i reserves: 
 
BESTOURS VIATGES 
Persona de contacte: Laura Martí 
E-mail: laura.marti@bestours.es 
Telèfon de contacte: 93.496.74.00 
 
Per fer la reserva necessitem: 
 

- Noms complets de les persones que viatgen. 
- Adreça i DNI dels participants. 
- Pagament a compte 175 € per persona per formalitzar la reserva. 
- Els pagaments es poden fer al següent número de compte: 

 

 
- El pagament restant s´haurà de fer abans del 26 de juny al mateix 

número de compte. 


