Nit de Sant Joan a Vall de Boí
(...I CONGOST DE MONT-REBEI)

En ple Pirineu ens endinsarem en la bella comarca del Vall d’Aran, on descobrirem la seua cultura, arquitectura i llengua,
un paisatge que configura el seu mode de vida. Passarem la màgica nit de Sant Joan entre flames i balls populars, en una
tradicional festa que no ens deixarà indiferents.

DIJOUS 23 DE JUNY: Eixirem a mig dia (14:00 Gandia/15:00
Expohotel) cap a Vall de Boí per arribar a l’hora de la baixada
de les falles per la muntanya. Festa declarada Patrimoni de la
Humanitat, on els joves baixen des de les muntanyes els
troncs encesos per a juntar-los davant l’església al ritme de la
música medieval.

DIVENDRES 24 DE JUNY: Dia per visitar el conjunt romànic d’esglésies
mil·lenàries de la Vall de Boí, que junt amb les més conegudes Sant
Climent i Santa Maria de Taüll no hem de deixar de visitar Santa Eulàlia
d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera etc. Junt amb el centre
d’interpretació.

DISSABTE 25 DE JUNY: Excursió a la Vall d’Aran, on gaudirem de
l’arquitectura aranesa on visitarem Vielha i continuarem visitant
alguns dels pobles de la vall, com Salardú, on es troba l’Església del
preromànic tardà de Sant Andreu i el Pyrenmuseu, on coneixerem
els primers exploradors dels Pirineus. Finalitzarem la jornada al
municipi d’Arties, on passejarem pel centre històric fins l’Església de
Santa Maria, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, considerada
un dels millors representats de l’arquitectura romànica aranesa.
DIUMENGE 26 DE JUNY: L’últim dia aprofitarem per fer una
bonica passejada per una de les joies naturals de Catalunya, el
Congost de Mont-Rebei, un camí excavat a la roca que ens
permetrà gaudir d’unes grans vistes al canó que creua el riu
Noguera-Ribagorçana amb aigues de color turquesa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL VIATGE de 345€ inclou:
- Tres nits d'hotel de 4*
- Sopar i desdejuni
- Transport
- Guia
- Assegurança de viatge

El preu NO inclou:
- Entrades a monuments, museus, o
resta d’excursions.
- Assegurança de cancel·laci

