
Inici: Qualsevol dels pobles pels que passa Camins Vius

Què hi trobareu

Camins vius

Xarxa de camins històrics que uneix els pobles  l’entorn del Parc  
Nacional a través de la pràctica del senderisme.

La volta a peu pel Parc es una iniciativa de 
turisme que ressegueix tota una xarxa de 
camins que passen per l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Sobirà, la Val d’Aran i el Pallars Jussà. 

Paisatges humans i naturals es barregen en 
les sis valls que acullen els límits actuals del 
Parc: les valls d’Àneu, la vall d’Àssua, la vall 
Fosca, la vall de Boí, la vall de Barravés i la val 
d’Aran. Cada etapa fi nalitza en un poble on 
podrem descobrir els seus atractius.
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A tenir en compte...

• Visiteu les ofi cines de 
turisme i altres equipa-
ments culturals de la zona 
on podreu completar els 
vostres coneixements de 
la zona.
• No deixeu d’anar al Cen-
tre de Fauna del Pont de 
Suert, el Parc de les Olors 
del Prat de Sala de Vilaller, 
l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu (Esterri d’Àneu), 
el PyrenMuseu (Salardú), 
el Museu dera Val d’Aran 
(Vielha), Museu de les 
Papallones de Catalunya a 
Pujalt, el Museu Hidroelèc-
tric de Capdella (Vall Fosca) 
o el Centre del Romànic de 
la Vall de Boí (Erill la Vall)

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

www.femparc.cat

Els amants del senderisme és poden incorporar al recorregut, que s’apro-
pa als 250 km de longitud, a partir de qualsevol punt. Alguns dels pobles 
pels que passa són: Boí, Durro, Vilaller, Senet, Vielha, Arties, Salardú, Esterri 
d’Àneu, Son, la Guingueta d’Àneu, Espot, Llessui, Capdella o Taüll.
Els punts de sortida, per tant, varien en funció de les expectatives dels visi-
tants. La duració oscil·la entre el 7 i els 9 dies de marxa a peu, en jornades 
diàries entre 6 i 8 hores.
Per a més informació detallada de les diferents etapes podeu consultar el 
nostre web.
Tot el recorregut està senyalitzat amb senyalització direccional.

Equipaments
• Cases del Parc de Boí i Espot així com els centres d’informació de 
Llessui i Senet.
• Camins  adaptats del Salto (Senet) i de Roca Blanca (Espot) amb infor-
mació tàctil en Braille.
• Plafons informatius situats a les entrades de les principals valls de 
pas.
• Pantalles tàctils 24 hores ubicades a les ofi cines de turisme de les 
principals poblacions de la zona d’infl uència del Parc.
• Miradors habilitats durant el recorregut amb plafons interpretatius.

A més a més...
• Visiteu els productors artesanals que trobareu durant el recorregut

Web de Camins Vius: http://www.caminsvius.org

Allotjaments V. F. Allotjaments P. S.Allotjaments A. R

• Escenaris naturals d’una gran bellesa 
estètica.
• Valls entre muntanyes que conserven 
força bé la harmonia de l’espai agrícola i 
ramader que les caracteritza.
• Camins ben conservats que ens 
permeten conèixer amb tranquil·litat  la 
geografi a pirinenca.
• Espècies animals i vegetals adaptades 
al medi.
• La descoberta d’un ric llegat cultural: 
pobles, esglésies, llegendes, gastronomia 
o festes tradicionals, com les falles.

Visites guiades
Consulteu al nostre web  http://parcsna-
turals.gencat.cat/ca/aiguestortes  l’agenda 
d’activitats, ja que periòdicament s’organit-
zen per part dels guies interpretadors del 
Parc. 

Taxis
Associació de Taxis de la Vall de Boí . Tel  
973 696 314/ 629205489
Associació de Taxis d’Espot. Tel 973 624 105

Bus
Informació ALSA : www.alsa.es , o també  a 
les Cases del Parc de Boí Tel 973 696 189, o 
d’Espot Tel: 973 624 036

Allotjaments i establiments turístics
Allotjaments i establiments de les quatre 
comarques les podeu trobar descarregant 
els següents codis QR.


