
 

 
La vall d’Àneu  
Del 28 al 29 de maig 

 

La Vall d'Àneu, al Nord-Est del Pallars Sobirà, situada en una plana rodejada per grans 
muntanyes. Coneixerem la realitat natural i cultural del territori aneuenc i les transformacions que 
s'hi han anat succeint al llarg de la seva història. 

 

Itinerari 

 València d’Àneu, Son i Jou             Dijous, 28 de maig 

Sortim aviat al matí per fer viatge fins a València d'Àneu, on ens trobarem amb el nostre guia local. Visitarem el Castell 
Pallars, del qual no es tenen dades exactes sobre l'any de la seva construcció però s'estima que va ser als voltants dels 
segles XI – XII. Aquest castell medieval està situat en un lloc estratègic i va ser una fortalesa activa durant segles, cosa 
que va fer que la construcció patís multitud de reformes i ampliacions, adaptant-se als nous temps. 

Dinarem a un restaurant de la zona amb productes de proximitat. 

Continuem fins a Son, aquesta població conserva un important patrimoni arquitectònic que visitarem, destacant sobretot 
l'església romànica de Sant Just i Sant Pastor. Seguirem amb la visita de l'Església de Sant Pere de Jou, construïda en 
estil barroc rústic l’any 1721 i conserva restes d'una anterior església romànica i d'una altra de gòtica. 

Finalitzada la visita, ens dirigim al nostre hotel per refrescar-nos abans de gaudir d'un sopar deliciós a base d'un menú 
de degustació, delicadament seleccionada amb productes de temporada. Allotjament. 

 

 

 



2 La Vall d’Àneu - Del 28 al 29 de maig 

 
 Esterri d’Àneu i Santa Maria      Divendres, 29 de maig 

Esmorzar a l'hotel i viatgem fins a Esterri de l'Àneu, on ens trobarem amb el nostre guia local. El poble presenta un nucli 
medieval que s'articula entorn del riu Noguera Pallaresa, on trobarem indrets de gran interès com el pont romànic de dos 
ulls, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu o l'església de Sant Vicenç.Continuem viatge fins al monestir de Santa Maria d'Àneu 
del s. XI, on visitarem una de les esglésies emblemàtiques de la vall d'Àneu, aquí es trobaven els murals dels àngels-
serafins. Podem contemplar la reproducció de part de les pintures originals, datades a cavall dels segles XI i XII, atribuïdes 
al taller del Mestre de Pedret i avui dia conservades al MNAC. 

Finalitzada la visita continuem viatge i dinarem en ruta. A la tarda tornarem als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Autocar privat pel nostre grup 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Esmorzar pícnic 

 Visita amb guia al Castell a València d’Àneu, Conjunt Monumental a Son i Església a Jou 

 Visita amb guia a Esterri d’Àneu i  el Monestir de Santa Maria d’Àneu  

 Pensió completa amb aigua i vi, començant pel dinar i acabant amb dinar 

 1 nit allotjament a l’Hotel 4* 

 Assegurança bàsica d'assistència en viatge. 

Aquest viatge no inclou 

 Les propines 

 Les despeses personals 

 Assegurança de cancel•lació. Preu: 20 € per persona. 

Preus 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………………....…………….  375 € 

Suplement individual …………………………………………………………………………................……......………….  50 € 

Calendari de pagament 

Pagament de la totalitat abans del 25 de març 2020 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


