
PALLARS SOBIRÀ

Escapada del 8 al 12 d’octubre

Desconnectar per tornar a connectar. Els
Pirineus són l’entorn ideal per recarregar
les piles i respirar aire pur. Et proposem
una escapada amb allotjament a Sort, un
poble encantador travessat per la
Noguera Pallaresa i centre neuràlgic de
molts esports d’aventura com el Rafting o
el Barranquisme.

El Pallars és un territori de rius, llacs,
muntanyes, valls, fauna i preciosos pobles
de construccions molt característiques i
pintoresques on la pedra, la fusta i la
pissarra són protagonistes. Els carrers
empedrats i estrets de pobles com Espot,
Esterri d’Àneu, Llavorsí, Tavascan o Rialp
s’omplen de flors durant les estacions més
càlides, contrastant els tons de la pedra i
la pissarra amb un munt de colors vius. A
l’hivern, la neu els cobreix amb un mantell
blanc creant una imatge de postal. Alguns
d’ells estan travessats pel riu, amb
preciosos ponts de pedra que semblen
sortits d’un conte.

Sens dubte, el gran atractiu de la zona són
els seus impressionants paratges naturals:
el Parc Nacional del Pirineu Català, el Parc
Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant
Maurici. Descobreix impressionants rutes
per a tots els nivells des d’on podràs
gaudir dels seus paisatges, i, per suposat,
dels cels més estrellats que mai hagis vist
gràcies a la gairebé inexistent
contaminació lumínica. Una escapada
que voldràs repetir!

Viatge de 5 dies
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HOTEL PESSETS & SPA 4*

Et proposem allotjar-te al bonic Hotel Pessets & Spa 4*, ubicat al

poble de Sort i en ple Pirineu lleidatà. Gaudeix d’una ubicació

perfecta, al costat del riu Noguera Pallaresa i molt a prop de

l’Estany de Sant Maurici així com de diversos restaurants de cuina

tradicional. Tant si viatges en família, amics o parella, la zona

ofereix moltes possibilitats per gaudir de l’entorn i per a tots els

gustos: escapades d’esquí, senderisme, esports d’aventura,

turisme de salut i relax...
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APARTAMENTS ELS PESSETS 3*

Si ho prefereixes, també et pots allotjar als apartaments Els

Pessets 3* situats al mateix edifici. Tenen una capacitat de 2 a 4

places i disposen d’una habitació doble i sofà llit, cuina americana

totalment equipada, microones, bany complet, menjador-sala

d’estar i televisió. A la planta baixa es troba la bugaderia que

compta amb rentadora i assecadora.

El millor de tot? Tots els apartaments són exteriors, així que

gaudiràs d’unes precioses vistes al jardí o al poble. Si t’agrada

viatjar amb la teva mascota és l’allotjament perfecte per a tu, ja

que admeten animals de companyia.
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https://www.hotelpessets.com/apartaments/


SERVEIS

Serveis inclosos:

• Quatre nits d'allotjament en hotel (habitació doble) o apartament (de 2

a 4 persones).

• Esmorzars (només hotel).

• Activitats de Rafting o Hípica.
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PREUS
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PACK APARTAMENTS ELS PESSETS 3*
4 nitsd’allotjament + activitat a escollir per a dos adults

Preu total per adult amb hípica (1 hora) 252€

Preu total per adult amb Rafting (14 km) 265€

PACK APARTAMENTS ELS PESSETS 3*
4 nitsd’allotjament + activitat a escollir per a dos adults i 2 nens
menors de 12 anys

Preu total per adult amb hípica (1 hora) 252€

Preu total per nen  amb hípica (1 hora) 25€

Preu total per adult amb Rafting (14 km) 265€

Preu total per nen amb Rafting (14 km) 35€

PACK  HOTEL & SPA PESSETS 4*
4 nitsd’allotjament i esmorzar+ activitat a escollir per a dos adults

Preu total per adult amb hípica (1 hora) 285€

Preu total per adult amb Rafting (14 km) 299€


