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VALL DE BOÍVALL DE BOÍ

Dissabte 27 vall de Sant Nicolau i estany de Sarradé

Sortim de Sitges a les 5 del matí, en direcció Lleida i la Vall de Boí. L’autocar ens deixarà al
peu de la carretera que s’endinsa a la Vall de sant Nicolau, a la palanca de la Molina
(1390m) i puja a l’estany Llebreta per un sender que passa per zones humides amb
passarel·les, i ruta balisada i explicada, passem per la pleta del Pago i l’estany Llebreta
(1619m) 1,30 h aprox.

Hem de donar volta al llac per carretera urbanitzada, i en ben poc deixem el camí principal
per agafar el sender que puja a l’estany de Sarradé, a 2132mts per camí més muntanyenc.
Desnivell total de pujada 800 mts. La tornada la farem desfent el mateix camí.

Opció més suau: des de l’estany Llebreta seguir cap a Aigüestortes (zona humida amb
passarel·les protectores per passar) i es pot pujar a l’estany Llong i refugi del mateix nom.

En baixar l’autocar ens portarà a Boí, on ens instal·larem al hostal per sopar i dormir.

Sortida de cap de setmana, fent 2 excursions,  dissabte i diumenge, desplaçament  
en autocar i pernoctació al Hostal Fontdevila de Boí, (sopar i dormir dissabte, i 

esmorzar i dinar del diumenge).
Amb alternatives més suaus pels acompanyants.

Cal portar el dinar de dissabte, i motxilla amb eines habituals del dia.
Preu: socis 80 €, No socis 85€



Diumenge 28 El romànic dels pobles. De Boí a Durro i Saraís fins el Pont de 
Saraís (12 km).

Ens llevarem aviat, i després d’esmorzar començarem la nostra ruta senderista sortint del
poble de Boi agafarem una variant del GR11, que ens durà per sender fins el poble de Durro,
on podrem visitar l’església (opcional), el camí segueix cap a l’ermita de sant Quirc i després
seguim en direcció Sud cap a Saraís ja prop de la carretera principal i Barruera.

Opció suau: fer el sender solament fins a Durro i retornar o bé dedicar el matí a veure les
esglésies de Boí i Taüll (a Sant Climent val molt la pena pujar al campanar)

Ens recollirà el bus per retornar-nos a l’hostal, on dinarem; després de dinar, ruta de tornada
cap a casa.

Nota:  els itineraris estan  encara pendents de comprovació per valorar distàncies, estat de 
la ruta, etc a la visita prèvia; en cas necessari es podran fer variacions.


