
Museu de la Conca Dellà
Visites guiades als jaciments 

paleontològics
Isona i Conca Dellà

Diferents propostes paleontològiques:
Visita guiada petjades d’Orcau + 
restauració coll d’Orcau
Jaciment paleontològic de la Posa
Jaciment de petjades de Basturs + 
restauració coll d’Orcau
Museu de la Conca Dellà i visita al taller 
de restauració d’un coll de dinosaure.

Altres visites culturals: visites teatralitzades 
al castell de Llordà.
Horaris: cal concertar la visita prèviament.
Contacte: tel. 973 665 062
museucd@parc-cretaci.com

Piolet Xperience
Esports d'aventura i xiringuito

Salàs de Pallars             
Equip de guies titulats i amb llarga experiència 
en els esports d’aventura, ens agrada gaudir de 
la natura i fer-ne una Xperiència adaptada a les 
necessitats de cadascú.

Activitats d’estiu: descens de barrancs, step 
surf, kayak, sup paddle, trekking, curses 
d’orientació, tendes aèries

Contacte: camí del baixador FC 
(al costat del pantà) · 25693 Salàs de Pallars
Tel. 678 958 928 · 973 676 265 
pioletxperience@gmail.com
www.pioletxperience.com
            

Rutes a cavall 
"la Terreta"

Tremp
Descobreix amb l'equitació respectuosa i 
natural  l'entorn de la Terreta, a la Vall dels 
voltors i la roureda d'Aulàs. 
Horaris: cal concertar la visita prèviament.
Contacte: tel. 627 366 194 · 644 143 463
Visita: rutes a cavall "la Terreta" al nostre 
facebook.
willyaulas@gmail.com

Menjador dels Voltors 
(en directe)
Torre de Tamúrcia, la Terreta
Com s’alimenten les diferents espècies de 
voltors de la Terreta, en directe o mitjançant les 
càmeres connectades al Casal. 
Horaris: dissabtes a les 10.30 h (mirador) i  
a les 11.30 h (Casal).
Contacte: Casal del Voltors 
Tel.  973 057 947 
terreta@tremp.cat

Centre de Natura i 
Esports del Pirineu
Pobla de Segur
Horaris: Dilluns a divendres: 9 h a 15 h.
Dissabtes: 9.30 h a 14 h i 16.30 h a 20 h.
Diumenges i festius: 9.30 h a 15 h.
Contacte: Oficina de turisme
Tel. 973 680 257  
turisme@lapobladesegur.cat

700 m2  d’exposició interactiva per a 
conèixer la comarca. 
Horaris: obert tot l’any.
Contacte: passeig del Vall, 13. Tremp
Tel. 973 653 470 
epicentre@pallarsjussa.cat                                
www.pallarsjussa.net

Salvatgines
Boumort

Salvatgines és una empresa especialitzada 
en l’observació de la fauna salvatge del 
Pirineu i en l’educació ambiental.

Activitat d’observació de fauna salvatge 
amb 4x4 per la reserva de Boumort.
Activitat de fotografia de grans rapinyaires 
al canyet de Boumort.
Activitat d’observació de fauna d’alta 
muntanya.

Horaris: cal concertar la visita prèviament.
Preus: grups mínim de 4 pers. consultar 
empresa.
Contacte: Albert Cereza Castells
Tel. 627 753 205
www.salvatgines.com
salvatgines@gmail.com 

Centre  de v is i tants
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Formatges Vilavella
Basturs; Isona i Conca Dellà

Visita guiada a la granja de cabres ecològica, 
on elaboren gran varietat de formatges 
artesans. Acabant amb una degustació dels 
seus productes.
Horaris: cal concertar la visita prèviament.
Preus: consultar empresa.
Contacte: c/ Major, 19 · 25655  Basturs
Tel. 973 664 415 · 665 018 155 · 651 691 130
formatgesvilavella@gmail.com
http://formatgesvilavella.com

Sentir la Connexió
Gurp

El Cor de la Terra us ofereix l'activitat de 
Consciència unitària "Sentir la Connexió" per 
gaudir de la magnífica companyia i presència 
dels cavalls, millorant la nostra integració en el 
medi natural. 
Horaris: cal concertar la visita prèviament.
www.consciencia-unitaria.com
Preus: 20 €.
Contacte: tel. 973 653 221 · 656 319 777
espaitremp@tinet.org

Piscifactoria la Fàbrica 
Senterada

Pescar i/o donar de menjar a les truites. 
Ampli jardí amb jocs infantils i animals de 
granja com gallines, ànecs, cabres i oques. 
Horaris: Octubre i principis de novembre.
Obert caps de setmana. Reobertura 
Setmana Santa.
Preus: pesca amb mort: 10 €/kg de truita pescada.

Pesca sense mort: 1,80 €/peça
Aliment truites: 0,80 €/pot

Contacte: tel. 973 661 756 · 659 569 067
info@lafabricacasarural.com

Centre d’Equitació Vall 
de Manyanet 

Buira; Sarroca de Bellera
Descobreix la Vall de Manyanet a cavall:

Passeigs a cavall per als més petits
Excursions o rutes a cavall de 
curta/mitja/llarga durada

Horaris: caps de setmana: de 9 h a 12 h i
16 h a 18 h. Cal concertar la visita prèviament 
Preus: consulta la web: 
www.casamasover.com
Contacte: tel. 973 661 700 · 659 602 441
informacio@casamasover.com

Guies Vall Fosca
La Pobla de Segur

Guies Vall Fosca és una empresa especialitzada 
en la realització d’activitats a l’aire lliure i esports 
d’aventura al Pirineu de Lleida. Busquem 
proporcionar Experiències Úniques gaudint del 
barranquisme en els canyons més divertits i 
espectaculars del Pirineu i Prepirineu. 
Activitats estiu: Barranquisme, Rafting, via 
ferrada, tir amb arc, guiatges pel Parc 
Nacional, Ascensions, BTT/Enduro, trail 
running. 
Contacte: tel.  626 532 511 · 629 576 352 
info@guiesvallfosca.com
www.guiesvallfosca.com

La Carreta 
Aramunt, Conca de dalt

Passejades turístiques en carro de cavalls.
Ecotur turístic: Gaudiu d'un tomb amb La 
Carreta vorejant el pantà i la reserva 
nacional del Boumort. 

Preu: 9 € adult i 7 € menors de 7anys. 
59 € grup de 8 a 10 pers (tota la Carreta)  
Amb consumició inclosa.
Contacte: tel. 630 687 839 · 691 545 931
montse@ecotallers.cat
www.ecotallers.cat

“Obre els ulls a la llum”
Activitat familiar a la 

Central de Talarn
Central de Talarn

Aquesta activitat es realitza els dissabtes a 
les 11’30h.
Dates: 20 d'abril, 4 i 18 de maig, 1 i 15 juny,  
6 i 20 de juliol i 3,17 i31 d'agost.
Famílies amb nens/es entre 4 i 10 anys.
Contacte: Reserva prèvia a l’Epicentre 
Tel. 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat

Zenith Aventura
Cellers

Empresa d’activitats nautiques a 
l’embassament  de Terradets.
Horaris: cal concertar la visita prèviament.
Contacte: tel. 687 536 571
info@zenithaventura.com
www.zenithaventura.com


