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ALTITUD EXTREM
La Molina Parc Aventura - Parking 1, s/n
La Molina · 17537 Alp
Tel. +34 616 554 039

www.altitudextrem.com
info@altitudextrem.com

Especialització

 · Senderisme 
 · Esports 

d’aventura
 · Neu
 · Alpinisme
 · Famílies
 · Tailor made

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  FR

Som una empresa creada el 2001 per oferir-vos 
serveis de guies de muntanya així com un gran nombre 
d’activitats en el medi natural.

Comptem amb un equip tècnic d’una sòlida formació 
amb l’objectiu d’augmentar la seguretat, el coneixement, 
el respecte i la protecció dels espais naturals de 
muntanya.

La principal eina que utilitzem són les experiències 
generades per les activitats de muntanya, aventura i 
natura. Des dels nostres inicis hem adoptat l’estratègia 
de dissenyar activitats adaptades als diferents públics 
que conformen la societat, raó per la qual tenim un 
catàleg extraordinàriament ampli d’activitats.

45 €  |  estiu  

CA  ES  EN  FR  

www.altitudextrem.com

49 €  |  Primavera - Estiu 

CA  ES  EN  FR  

www.altitudextrem.com

Pedraforca Experience

Ascensió guiada per les rutes 
clàssiques del Pedraforca (Verdet 
o Tartera), on el guia us ajudarà a 
dosificar les forces, superar passos 
complicats i a gaudir de l’entorn.

Barranquisme

Descens de rius i engorjats per 
a tots els públics i nivells: salts, 
ràpels, tobogans i aigua fresca per 
divertir-nos amb seguretat.

Cerdanya, 
Ripollès,
Berguedà,
Alt Urgell, 
i Andorra

Àrees de treball

 · Corporate
 · e-Bike
 · Segway
 ·  Puenting
 · Parcs d’Aventura
 · Raquetes de neu

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS
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https://www.altitudextrem.com/pedraforca-experience/
https://www.altitudextrem.com/barranquisme/


Manual de Promoció i venda de Serveis Turístics  
Tornar al mapa d’operadors

Ag
èn

ci
es

 re
ce

pt
iv

es
 lo

ca
ls

 / 
DM

C

4

→

CAMINS

Especialització

 · Senderisme 
 · Alpinisme

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  

Fundada el juny de 1986 a Vielha. Companyia de guies 
de muntanya, empresa de turisme actiu i agència de 
viatges receptiva especialitzada en senderisme, ascensió 
a cims i trekkings guiats i auto guiats. 

La nostra filosofia és oferir tots els serveis necessaris 
per a un bon desenvolupament dels nostres productes i 
dirigir l’oferta a tots els senderistes de diferents nivells: 
senderisme i trekking. 

Gestionem i comercialitzem la xarxa Camins Vius, la 
volta a peu al parc nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici i per això, també comptem amb un 
equip de cuidadors de senders que executen tasques de 
manteniment de la senyalització en col·laboració amb 
el Conselh Generau d’Aran i els Ajuntaments de la Val 
d’Aran.

Val d’Aran, Pallars 
Sobirà, Alta Ribagorça, 
Vall de Luchon, Parc 
Natural Alt Pirineu, 
Parc Nacional 
d’Aigüestortes i 
Estany de Sant 
Maurici.

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS

Avda. Pas d’Arrò, 5 – 25530 Vielha
Tel. +34 973 642 444 · Mòb. +34 616 335 691 
Whatsapp 616 335 691

www.camins.net · camins@camins.net

230 €  |  Del 20 de juny al 12 d’octubre

CA  ES  EN  FR  DE  

andandosinequipaje.com  camins.net

Senderisme en llibertat. Rutes 
autoguiades i guiades amb transport 
d’equipatge.
Rutes: 

 · SETAU SAGÈTH, Tour de la Val d’Aran en 
5 etapes

 · ENCANTATS, volta a peu al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
per els senders de Camins Vius en 5 
etapes

 · GRAN BUCLE, la unió del Setau Sagèth i 
Encantats en 7 etapes

 · VIA CALDA, travessa lineal del Pont de 
Suert a Bossòst en 5 etapes

 · Ruta 2 PARCS, la unió del Tour de l’Aneto 
i Encantats en 8 etapes

 · CAMINS VIUS, volta al voltant del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici en 7 i 9 etapes.

Slowtrek: 

 · El MIRADOR DE L’ANETO en 3 etapes. 

 · LES FONTS DEL GARONA en 4 etapes.

 · La RUTA DEL ROMÀNIC en 3 etapes.

Caminant sense equipatge

Àrees de treball

PA
TR

I S
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A

https://andandosinequipaje.com
https://camins.net/trekking/
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VIATGES TUIUIU
Avinguda Catalunya 71-73, 17527 Llívia
Tel. +34 972 146 336 · +34 972 897 007

www.intercerdanya.com
intercerdanya@intercerdanya.com

Especialització

 · Neu
 · Turisme accessible
 · Famílies
 · Enoturisme

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  FR  PT

Som una agència de viatges especialitzada en el sector 
de la neu. Ens caracteritzem per treballar amb grups que 
vulguin descobrir i gaudir uns dies a la neu. Gestionem
tot el paquet sencer, des del punt d’origen fins a la seva
tornada. Així mateix, disposem d’escola d’esquí pròpia i 
de lloguer de material.

Pioners a la Cerdanya en l’elaboració de vi i en 
l’enoturisme amb el primer Celler de vins a la comarca. 
Visites, tastos, degustacions, etc.

35 €  |  de desembre a abril 

CA  ES  EN  FR  

www.intercerdanya.com

20 €  |  de març a setembre 

CA  ES  EN  FR  

www.intercerdanya.com

Escapada a la neu

Estada d’esquí amb classes 
particulars i lloguer de material.

Visites al Celler Llivins

Visita guiada a les instal·lacions del 
celler de Llivins amb degustació

La Cerdanya

Àrees de treball

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES  
I SERVEIS PERSONALITZATS

M
IR

EI
A 

VI
LA

www.intercerdanya.com
www.intercerdanya.com


Manual de Promoció i venda de Serveis Turístics  
Tornar al mapa d’operadors

Ag
èn

ci
es

 re
ce

pt
iv

es
 lo

ca
ls

 / 
DM

C

6

→

OUTDOOR ADVENTOUR

Especialització

 · Senderisme
 · Esports 

d’aventura
 · Cicloturisme
 · Neu

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  FR

Som una DMC especialitzada en el destí Pirineus. 
Oferim experiències úniques i exclusives, sempre de 
producció pròpia, amb un gran nivell de compromís
amb el nostre territori i adaptades a les necessitats 
dels nostres clients.

Pallars Sobirà, Pallars Jussà,  
Vall d’Aran, Alta Ribagorça. 

Altres Zones:  
Alt Urgell,  
Cerdanya,  
Ripollès

Àrees de treball

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS

Plaça Caterina Albert, local 2
25560 Sort, Lleida 
Tel. +34 973 043 409

www.outdooradventour.com
info@outdooradventour.com

 · Famílies
 · Eco turisme
 · Tailor made
 · Corporate

165 €  |  hivern  |  CA  ES  EN  FR  

www.outdooradventour.com

175 €  |  juny - octubre  |  CA  ES  EN  FR  

www.outdooradventour.com

116 €  |  juny - octubre  |  CA  ES  EN  FR  

www.laraftingcompany.com

Paisatges de Neu i Estrelles
T’agrada la muntanya a l’estiu? T’animes a provar-ho a 
l’hivern? Neu, estrelles, boscos i un solitari refugi ens 
esperen en una autèntica aventura hivernal de dos dies.

Els Secrets del Parc Nacional
Sorprèn-te amb els senders del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i descobreix en 
un mateix dia les dos meravelles naturals que donen nom 
al parc. 

Pirineu Explorer
Vine a viure una autèntica expedició de rafting al riu 
Noguera Pallaresa i passa una nit al nostre campament 
sota un cel de mil i una estrelles.

PE
PO

 F
OZ

https://www.laraftingcompany.com/ca/blog/Mensaje.aspx?Id=54
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PEDRATOUR 
Carrer Ciutat, 16, 08600 Berga
Tel. +34 938215111 · +34 629 188 236

www.pedratour.com 
info@pedratour.com

Especialització

 · Senderisme
 · Esports 

d’aventura
 · Benestar a la 

muntanya
 · Cicloturisme
 · Neu

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  FR  SU

Som un equip jove, alegre i dinàmic però amb una 
gran trajectòria, experiència i especialització: turisme 
receptiu, emissor, vacacional, viatges d’empresa i 
d’incentius. Sabem que el factor humà és fonamental per 
aconseguir l’excel·lència i mantenir als

nostres clients completament satisfets. Un dels nostres 
principis és la renovació constant, avançant-nos a les 
necessitats i preferències dels nostres clients, tant 
particulars com corporatius. Som majoristes/minoristes i 
estem associats al grup d’agències Dit Gestión.

Estem enamorats del territori i el coneixem bé. 
Ensenyem la millor versió de tot, sobretot de nosaltres 
mateixos. Tenim ganes de descobrir el món amb els 
nostres amics viatgers. On anem, aprenem.

Des de 97 €  |  De Juny a Setembre  

CA  ES  EN  FR    |  www.cavallsdelvent.com 

Des de 350 €  |  De Maig a Novembre 

 CA  ES  EN  FR    |  www.pedratour.com

Des de 490 €  |  D’abril a novembre 

 CA  ES  EN  FR    |  www.pedratour.com

Cavalls del Vent
Travessa circular oficial per 8 refugis que recorre íntegrament el 
Parc Natural del Cadí Moixeró. Constitueix una de les travesses 
imprescindibles per als amants del senderisme.

Camí dels Bons Homes
Una de les rutes més espectaculars de senderisme per 
Catalunya,  és una ruta única que travessa els Pirineus i que 
va ser utilitzada per la mítica comunitat dels càtars en la seva 
fugida de la Inquisició. El camí surt de Foix (França) i arriba 
a Berga, encara que també us donem l’opció de realitzar-la en 
sentit contrari.

Camí Oliba en BTT, la ruta del romànic català
Sender de gran recorregut (GR-151) que connecta algunes de 
les obres més emblemàtiques de l’art romànic català. El seu 
traçat uneix la muntanya de Montserrat i els Pirineus, passant 
per algunes de les ciutats i pobles amb més història de la 
Catalunya Vella, com Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses. Creua el paisatge d’interior i de mitja muntanya de 
les actuals comarques del Bages, Moianès, Osona i el Ripollès, 
en un itinerari poc exigent i envoltat de serveis turístics i 
comercials de gran valor afegit.
La ruta en btt es divideix en 6 etapes perquè gaudeixis del camí 
de la millor manera.

Berguedà, Cerdanya, 
Alt Urgell, Ripollès, 
Solsonès

Àrees de treball

 · Alpinisme
 · Turisme 

accessible
 · Famílies
 · Ecoturisme
 · Tailor made
 · Corporate

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES  
I SERVEIS PERSONALITZATS

M
AR
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A

https://www.cavallsdelvent.com/
https://pedratour.com/st-tour/cami-dels-bons-homes-part-catalana/
https://pedratour.com/st-tour/cami-oliba-en-btt-la-ruta-del-romanic-catala/
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PIRINEU EMOCIÓ
Av. Sant Miquel del Pui, 43  
25500 La Pobla de Segur

www.pirineuemocio.com
www.pallarsclick.com 
info@pirineuemocio.com

Especialització

 · Senderisme
 · Esports d’aventura
 · Neu
 · Ecoturisme
 · Tailor made

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  FR  DE  IT

Apassionats en crear i treballar experiències memorables 
per a tots aquells que volen gaudir del Pirineu. Ho fem 
des del territori, amb gran estima i respecte pel mateix 
i, per tant, cerquem que totes les experiències que s’hi 
poden viure, transmetin l’essència de la nostra cultura, 
tradicions i realitat.

Actuem amb sensibilitat i sentit de la sostenibilitat, 
preservant l’autenticitat, el paisatge i incorporant el 
patrimoni del Pirineu als nostres productes turístics, 
perquè esdevinguin espais de descoberta, relacions i 
sensacions. Marquem la diferència unint sota un gran 
paraigua la variada oferta turística i d’oci del Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Noguera.

660 €  |  De març a novembre

CA  ES  EN  FR  DE  RU

www.pallarsclick.com   www.elcinquellac.com  

www.pirineuemocio.com 

Des de 225 €  |  Tot l’any 

 CA  ES  EN    |   www.pallarsclick.com

El cinquè llac
Senderisme autoguiat a les portes del 
Pirineu de Lleida.
5 etapes d´entre 4 i 6 hores amb 
un total de 105 km,  repòs en 
6 allotjaments rurals, trasllat de 
l’equipatge de casa en casa i dinars en 
carmanyola.

Safari Boumort.  
Cèrvols i Trencalòs. 
Puja amb tren i descobreix la natura 
salvatge de la Serra de Boumort. 
Observació de fauna de la mà d’un 
especialista: cérvols, cabirols, isards, 
trencalòs, voltor negre o àguila daurada.

Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà, 
Alta Ribagorça, 
Noguera

Àrees de treball

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES  
I SERVEIS PERSONALITZATS

NÚ
RI
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M

AR
TÍ

https://www.pirineuemocio.com/
https://www.pallarsclick.com/ca/inici.html
https://www.pallarsclick.com/ca/ruta-el-cinque-llac_p_91.html
http://www.elcinquellac.com/
https://www.pirineuemocio.com/product/el-cinque-llac-senderisme-pirineu-catala/
https://www.pallarsclick.com/ca/safari-boumort--cervols-i-trencalos-_p_105.html
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LA TEVA AGÈNCIA
D'EXPERIÈNCIES

TRIA LA TEVA AVENTURA!

W W W . P U R A V A L L . C O M
R E S E R V E S @ P U R A V A L L . C O M

6 8 5  9 4 0  3 7 0  /  6 8 5  9 4 0  3 7 5

PURA VALL  
Carretera Puigercerdà, s/n
17534. Ribes de Freser 
Tel. +34 685 940 370 

www.puravall.com
info@puravall.com / reserves@puravall.com

Especialització

 · Senderisme
 · Esports 

d’aventura
 · Benestar a la 

muntanya
 · Cicloturisme
 · Neu

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN

Ubicats a Ribes de Freser. Empresa jove amb ganes 
d’innovar i proporcionar turisme àgil als nostres clients.

Ens posem a la pell del client, busquem l’equilibri 
entre qualitat i preu per tots els nivells i edats. La 
nostra MISSIÓ és oferir al client una gran varietat 
d’experiències i allotjaments de manera àgil i sense 
preocupacions, mitjançant l’ús d’internet amb la creació 
de paquets i fórmules personalitzes.

La nostra VISIÓ és convertir-nos en l’empresa gestora 
referent d’oci, restauració i allotjament de Catalunya. 
Contribuint a un turisme sostenible, ecològic i de 
proximitat. 

Els nostres VALORS són la passió, innovació i cohesió.

25 € (1h) o 35 € (3h).

Hivern (dissabtes i diumenges)  

CA  ES  EN   |  www.puravall.com/iniciació  www.puravall.com 

Des de 50 €  |  Estiu (ds. i dg. de juny i juliol. Agost tots els dies) 

CA  ES  EN   |  www.puravall.com 

Des de 45 €  |  tot l’any (principalment caps 
de setmana, agost tots els dies) 

CA  ES  EN   |  www.puravall.com 

Des de 39 €  |  tot l’any (principalment caps de setmana, agost tots els dies) 

CA  ES  EN   |  www.puravall.com 

Ruta amb raquetes de neu 

Ruta espectacular per terreny nevat on 
ens endinsarem per boscos de pi negre i 
on podrem gaudir de tranquil·litat i vistes 
impressionants del Puigmal i Pirineu.

Barrancs Núria inferior

Barranc ideal per iniciar-se al món del 
barranquisme aquàtic. Dins del parc natural 
de les capçaleres del Ter i Freser. Durant 
el recorregut mentre ens remullem anirem 
superant els diferents obstacles on la 
diversió està assegurada.

Ruta amb e-Bike 

Descobreix la Vall de Ribes, des d’una 
altre perspectiva. Apte pels tots els nivells, 
gràcies a les bicicletes elèctriques. 

Via Ferrada 

A la Via Ferrada Roca de la Creu podeu realitzar 
una activitat divertida, agradable i segura, que 
us farà viure una experiència gratificant. Una 
aventura amb el toc just d’adrenalina per viure 
l’emoció de la verticalitat i alhora poder gaudir 
del moment i apreciar des de dalt les belles 
vistes Vall de Ribes. 

Ripollès, 
Berguedà, 
Cerdanya

Àrees de treball

 · Alpinisme
 · Turisme 

accessible
 · Famílies
 · Ecoturisme

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS PERSONALITZATS

AD
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https://puravall.com/producte/raquetes-de-neu-1-hora/
https://puravall.com/producte/raquetes-de-neu-1-hora-2/
https://puravall.com/producte/barranc-nuria/
http://puravall.com/producte/ruta-guiada-amb-e-bike-per-als-boscos-del-ripolles/
http://puravall.com/producte/via-ferrada-roca-de-la-creu/
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TRESCÀLIA
C. Geranis 116, 17800 Olot
Tel. +34 657 861 805

www.trescalia.com  
info@trescalia.com

Especialització

 · Senderisme 
 · Esports 

d’aventura
 · Neu
 · Alpinisme
 · Famílies
 · Tailor made

Idiomes d’atenció

CA  ES  EN  

Som una agència de viatges, de natura i
senderisme de la Garrotxa, fent el que ens apassiona: 
guiar-te per paisatges naturals espectaculars.

Estem acreditats amb la Carta Europea de Turisme 
Sostenible des del 2017. Amb aquesta acreditació, 
confirmem el nostre compromís amb el parc natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.

Les nostres propostes són estades de senderisme i natura 
a la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà.

140 €  |  Tot l’any  

CA  ES  EN    |  www.trescalia.com

180 €  |  Tot l’any 

CA  ES  EN    |   www.trescalia.com

425 €  |  Tot l’any 

CA  ES  EN    |   www.trescalia.com

Volcans i colades de lava
Els volcans més espectaculars del Parc 
Natural. Seguint antigues colades de lava 
per camins medievals. Fins a 14 volcans: 
Croscat, Santa Margarida, Montsacopa, 
Montolivet, …
La fageda d’en Jordà: un bosc únic on cal 
perdre’s, almenys, una vegada a la vida
Estada de 3 dies / 2 nits. Autoguiat

Ermites romàniques  
de la Garrotxa
8 ermites romàniques en un entorn natural 
magnífic.
Des de l’edat mitjana fins al nostres dies
Un guia del territori expert en romànic.
Natura i cultura s’ajunten per explicar-nos la 
història de la Garrotxa.
Estada de 3 dies / 2 nits. Autoguiat

Volcans a l’ombra
Camina i sorprèn-te amb un paisatge de 
volcans des dels millors miradors de la zona
Visita pobles medievals i ermites recòndites, 
trasllada’t a una altra època.
T’oferim opcionalment una experiència. 
única: sobrevolar la zona volcànica en globus 
aerostàtic. Estada de 4 dies / 3 nits

Garrotxa, 
Ripollès i 
Alt Empordà

Àrees de treball

 · Corporate
 · e-Bike
 · Segway
 ·  Puenting
 · Parcs d’Aventura
 · Raquetes de neu

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS

BE
TH

 C
OB

O

https://trescalia.com/estades/volcans-i-colades-de-lava/
https://trescalia.com/estades/ermites-romaniques-de-la-garrotxa/
https://trescalia.com/mes-de-5-dies/volcans-a-lombra/
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Especialització

 · Senderisme 
 · Esports d’aventura
 · Benestar a la 

muntanya
 · Cicloturisme
 · Neu
 · Alpinisme

Idiomes d’atenció

CA  ES  AR  EN  FR  IT  JA  DE  RU  

Exciting Events realitza i coordina tota mena 
d’esdeveniments corporatius i socials. L’esperit Exciting 
Events és oferir un servei integral, cuidant tots els detalls 
perquè el client tingui una experiència inoblidable de 
principi a fi, amb energia, plaer, professionalitat i sobretot, 
autenticitat.
 · Incentives & Team Building in the Pyrenees (Grups)
 · Coaching & meeting / programes outdoor
 · Visites i tallers culturals als Pirineus (Vall d’Aran – 
Pallars – Boí)

 · Visites autoguiades o guiades amb bicicleta de 
muntanya i carretera www.eraroda.com

 · Exciting treks & Tours / Nature hivern (raquetes de neu, 
esquí de travessia...) i estiu (autoguiats o guiats de 
trekking).

 · Altres activitats: Tour d’Aran 4x4, rafting, Vols 
helicòpter, barranquisme, Via ferrada, E-Mtbike, tiro arc, 
misteris de Vielha, orientació i audàcia, fruits del bosc, 
entre altres.

60 a 250 €  |  Maig a octubre.  

CA  ES  AR  EN  FR  IT  JA  DE  RU  

www.excitingevents.es

45 €  |  Tot l’any 

CA  ES  AR  EN  FR  IT  JA  DE  RU    |  www.excitingevents.es

25 €  |  Primavera-estiu-tardor 

CA  ES  AR  EN  FR  IT  JA  DE  RU    |  www.excitingevents.es

Eraroda rutas MTBike 
Rutes per etapes en MTB per les zones 
més inhòspites i emblemàtiques dels 
Pirineus de Catalunya per boscos alpins, 
vegetació selvàtica i boscos humits. Serveis 
per a bikers adaptats al grup, allotjaments 
preferents i gastronomia local.

Tour de Aran 4x4  
Amb els nostres TOURS 4X4 podràs 
desplaçar-te còmodament en Toyota Land-
*Cruiser 4x4 o furgonetes especials 4x4. 
Realitzarem localitzacions espectaculars 
del vessant atlàntic o mediterrani, integrant 
aspectes d’interpretació del patrimoni natural 
i cultural de la Vall d’Aran. Localitzem 
paisatges idíl·lics i/o et portem a menjar a una 
autèntica borda o refugi, segons temporada.

Tour & Treks  
“Aiguestortes & St. Maurici”
Visita l’únic parc nacional de Catalunya. 
El paisatge és d’alta muntanya amb un 
impressionant relleu i una gran riquesa de fauna 
i vegetació. PACK trekking + refugis.
Vall d’Aran: Circ lacustre de Colomers **7 llacs. 
Boi: Aigüestortes amb Estany de Llebretes, 
cascada de Sant Esperit, planell d’aigüestortes.
Espot: Estany de Sant Maurici, cascada de 
Lladregota i refugi Amitges en 4x4.

Val d’Aran, 
Pallars Sobirà, 
Alta Ribagorça, 
Pallars Jussà, 
Alt Empordà 

Àrees de treball

 · Turisme accessible
 · Famílies
 · Ecoturisme
 · Tailor made
 · Corporate
 · Tours 4x4 de natura 

y fauna.

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS

FR
AN

CE
SC

 C
OM

AS

EXCITING PYRENEES 
& EVENTS
Ctra. Gausac 1, local 15, 25530 Vielha
Tel. +34 660 164 467 · +34 973 643 325

www.excitingevents.es · www.eraroda.com 
reservas@excitingevents.es · reservas@eraroda.com

http://www.excitingevents.es/es/rutas-bike-era-roda
http://www.excitingevents.es/es/vans-tours-4x4-natura-cultura
http://www.excitingevents.es/es/pn-aigüestortes-y-estany-de-sant-maurici
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OCI PIRINEUS

Especialització

 · Senderisme
 · Esports 

d’aventura
 · Neu

Idiomes d’atenció

EN  FR

Ocipirineus és una agència de viatges receptiva del Pirineu 
de Lleida ubicada a Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà. Som 
dues dones unides pel mateix objectiu; donar a conèixer les 
Valls d’Àneu al món amb el respecte pel nostre entorn i la 
nostra gent.

 · Som 100% reals: amb anys d’experiència al sector turístic, 
tenim una missió: fer que la estada del nostre client al 
Pirineu sigui una realitat perceptible per a tots els seus 
sentits i amb atenció personalitzada abans, durant i després 
de les seves vacances. 

 · Ubicació 100% natural: gràcies al nostre entorn, podem 
garantir la seva estada envoltada de natura en un lloc idíl·lic. 

 · Estem 100% compromeses: amb el nostre entorn i per un 
turisme sostenible. 

 · Estada 100% autèntica: el nostre propòsit és compartir amb 
els nostres clients els llocs més increïbles del nostre entorn. 

 · Vivències 100% úniques: fem l’estada a gust de cadascun 
dels nostres clients.

Pallars Sobirà, 
Pallars Jussà

Àrees de treball

PRODUCTES DESTACATS
D’ENTRE UNA OFERTA DE PRODUCTES 
I SERVEIS PERSONALITZATS

C. Major 41, Esterri d’Àneu, 25580 Lleida
Tel. + 34 717 706 703

www.ocipirineus.com
info@ocitrip.com

 · Famílies
 · Eco turisme
 · Tailor made

Consultuar  |  hivern / primavera  |  CA  ES  EN

www.ocipirineus.com

Snowga Pyrenees
Vacances wellness d’hivern úniques. 
Retir de neu i ioga exclusiu al 
Pirineu. Una experiència única 
en un entorn idíl·lic i experiencial 
on combinem el ioga i el benestar 
amb esports d’hivern i paisatges 
hivernals amb l’objectiu de preparar 
el cos i de calmar la ment. 

Et guiem en les nostres classes 
personalitzades i cursos privats 
d’esquí, surf de neu i ioga en 
entorns de gran bellesa. 

T’oferim temps per al relax i sempre, un bon massatge 
après ski. 

Escapades ideal per a parelles, famílies i grups. Ideal 
per a tots aquells que siguin amants de l’hivern, 
del moviment i la naturalesa. El nostre objectiu és 
trobar l’equilibri saludable amb aventura, benestar, i 
desconnexió entre muntanyes.

JO
AN

A 
AL

ÒS

http://www.ocipirineus.com/oferta/viaje/espana/73881/snowyogapirinees
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www.visitpirineus.com/ca/operadors-locals

@visitpirineus
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