
 

 
Tren dels Llacs i Lleida 
De l’1 al 2 de setembre     

 

Escapa’t un cap de setmana amb el Club del Viatger a les Terres de Lleida. Us hem preparat 
una escapada inoblidable on ens espera un viatge únic entre llacs, túnels i muntanyes a bord 

del Tren dels Llacs, un singular tren històric que ens portarà de la Plana fins al Prepirineu de 

Lleida. 

Visitarem els nucli històric de Lleida, amb la Paeria i el destacat conjunt monumental de La Seu 

Vella, a més de fer un simpàtic passeig per Guimerà, un dels poblets medievals més bonics de 

Lleida i tot Catalunya.  

A més a més, tal i com és tradicional en les nostres sortides, us oferim una acuradíssima 

selecció de restaurants com l’avantguardista restaurant  Saroa a Lleida, o el restaurant Tossal 

Gros de caire gastronòmic a Prenafeta. 
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Itinerari 

 El Tren dels Llacs i Lleida                  Dijous, 1 de setembre 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida per dirigir-nos cap a l’estació de tren de Lleida on prendrem el 
Tren dels Llacs per fer un recorregut nostàlgic en un comboi històric, tirat per locomotores dièsel,  que ens farà 

retrocedir en el temps.  

Aquesta és una experiència imprescindible per als amants del ferrocarril i de la natura en estat pur. Es tracta d'un 

viatge inoblidable de poc menys de dues hores per les Terres de Lleida fins als llacs del Prepirineu: sortim del Segrià, 

travessem la Noguera i el Montsec i arribem al cor del Pallars Jussà. Es tracta d’un dels trajectes en tren més bonics 
del país i és de fet, un recorregut escènic impressionant a través de muntanyes, llacs, ponts, túnels i espectaculars 

congostos, el qual ens portarà enmig de la natura sense baixar del vagó! 

El projecte inicial va néixer durant el primer terç del segle XX, quan es pretenia construir una línia transfronterera des 

de Lleida fins a la ciutat de Saint Girons, a França. El primer tram fins a Balaguer va inaugurar-se el 3 de febrer de 

1924, però la posterior guerra civil, va fer inviable la consolidació del projecte inicial, convertint-se La Pobla de Segur 

en l'última parada del recorregut, 25 anys després de la seva inauguració.  

Es tracta d'una magnífica obra ferroviària que compta amb 17 estacions, 41 túnels i 31 ponts que permeten salvar 

l'accidentada orografia del terreny en un entorn de singular bellesa amb les hortes lleidatanes i els penya-segats de la 

Serra del Montsec de teló de fons,  tot vorejant el riu Noguera Pallaresa amb les seves  fantàstiques vistes 

panoràmiques als llacs de Sant Llorenç, Camarasa, Cellers i Sant Antoni.  

Dinarem al Restaurant del Llac a Cellers que amb més de 70 anys d’història ens continua brindant una magnífica cuina 

d’arrels pallareses i catalanes basada en un producte de qualitat i de temporada. 

 A continuació seguirem fins a la ciutat de Lleida on farem una visita guiada. Descobrirem entre altres la catedral nova, 

actual seu del bisbat de Lleida, la pintoresca plaça de la Paeria amb el palau, on s'ubica el govern municipal de la ciutat  

i el conjunt monumental del turó de la Seu Vella, format per la catedral de la Seu Vella, la més antiga de la ciutat i una 

de les millors produccions artístiques de l'arquitectura catalana del s. XIII, i el castell de la Suda, principal icona de la 

ciutat, que engloba la fortificació militar que envolta el turó i diverses restes arqueològiques.  

Acabada la visita trasllat fins al Parador de Lleida on ens allotjarem aquesta nit i a l’hora convinguda sortirem tots 
plegats per anar a sopar al restaurant gastronòmic Saroa, situat al cor de la ciutat, on Salvador Trabalón i Aroa Núñez 

ens ofereixen una cuina d’autor, de proximitat i de la terra. En Salvador, cuiner de tercera generació és conegut per  la 

seva bona tasca davant de fogons de renom com el Restaurant Guggenheim de M. Berasategi, el Celler de Can Roca 

o El Bulli i arribà a treballar com a cap de partida al restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda. Aquest vespre gaudirem 

d’un exquisit menú degustació abans de tornar cap a l’hotel per descansar. 

 

 Guimerà i dinar al restaurant Tossal Gros          Divendres, 2 de setembre 

Esmorzar bufet a l'hotel i sortida en direcció a Tàrrega on pararem a la localitat de Guimerà, una de les viles medievals 

més boniques de Catalunya i les terres de Lleida. La visita guiada ens permetrà conèixer la història d’aquest pintoresc 
burg medieval coronat per una església gòtica i la torre de l'antic castell que data del segle XI. Declarat bé cultural 

d'interès nacional, Guimerà està ple de carrers estrets i sinuosos, escales de pedra, arcades i coberts. També veurem 

el barri jueu.  

Després d'un matí emocionant, dinarem al Restaurant Tossal Gros, un indret on es treballa molt a prop de la natura, 

creant una cuina que representa l’estació de l’any, el terreny on es troba i tot acompanyat de vins d’agricultura 
ecològica i sense res afegit on el seu xef, Néstor Arminio, ens delectarà la seva proposta de plats de caràcter 

gastronòmic amb productes ecològics, de temporada i de petits productors de la zona. 

En acabar i després d’un cap de setmana ple d’emocions serà hora d’acomiadar-nos i retornar als mateixos punts del 

primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Autocar privat per al nostre grup 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Esmorzar pícnic 

 Recorregut en l’històric Tren dels Llacs, des de Lleida fins a La Pobla de Segur 

 Dinar al restaurant El Llac a Cellers 

 Visita guiada de Lleida 

 Sopar al Restaurant Saroa amb menú de degustació 

 1 nit d’allotjament al Parador de Lleida de 4* o similar 

 Visita guiada de Guimerà 

 Dinar al restaurant Tossal Gros a Prenafeta 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Les propines 

 Les despeses de caràcter personal 

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 30€ per persona 

 

Preus 

Per persona compartint  habitació doble………………………….................................……………………………......545 € 

Suplement d’habitació individual……………………..........……....................................…………………………….......80 € 

 

Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

• Pagament de la totalitat abans del 13 d’abril 
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INFORMACIÓ ASSEGURANCES 

 
ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  ESCAPADA PLUS  “OPCIONAL” - No inclosa en el preu 
del viatge 
 
Trobem 2 supòsits inclosos en la pòlissa que permeten la cancel·lació. 
 
ABANS DEL VIATGE:  

• Podrà recuperar els diners del viatge:  

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

 
DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 1.500 € 
(mil cinc-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

Exclusió important per part de l’assegurança:  
No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 
 
 
ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS -INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE - No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a 1.500 € 
(mil cinc-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

 
Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 
cobertures, inclusions i exclusions. 

 

Més informació 

Tren dels Llacs 

Restaurant El Llac 

Lleida 

Restaurant Saroa 

Parador de Lleida 

Guimerà 

Restaurant Tossal Gros  

 

 

 

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 

https://turistren.cat/trens/tren-dels-llacs/
https://www.turismedelleida.cat/
https://www.saroarestaurant.com/
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
https://www.catalunya.com/la-vila-de-guimera-17-16003-321?language=ca
https://celler-escodasanahuja.com/ca/restaurant

