
 

 VIATGE AL  
FRONT DEL 
SEGRE I PALLARS 

 

 
 14-15 DE MARÇ 2020 

 INSCRIPCIONS FINS AL 5 DE FEBRER    

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
   

 
 

 

QUÈ OFERIM?  

         

  

Servei exclusiu i personalitzat de Terra Enllà 

 

Opció trasllat en  furgoneta desde Barcelona 

 

Grups de 7-15 persones 

 

Allotjament en habitació doble i esmorzar 

 

Dinar de dissabte i diumenge inclòs*  

 

Visita i tast de formatges 

Entrades incloses a la Casa Bonifaci i la presó Camins de 

Camins de Llibertat a Sort. 

TARIFES 7-15 PERSONES 

OPCIÓ EN VEHICLE PROPI 

142,11€/pers. (GRUP 14 PERSONES). 

163,85€/pers. (GRUP 7 PERSONES). 

OPCIÓ FURGONETA (7 PLACES) 

183,44€/pers. (GRUP 14 PERSONES). 

194,18€/pers. (GRUP 7 PERSONES). 

 

          *El dinar de diumenge no inclou les begudes. El de dissabte inclou aigua i vi.   



 

 

RECORREGUT  |  
 

Iniciarem el viatge al punt de trobada 

del poble de Bellcaire d'Urgell, a la 

comarca de la Noguera, situat a la 

rereguarda immediata de l'antic camp 

de batalla del Cap de Pont de 

Balaguer. Tot seguit es visitaran els seus 

dos espais de memòria més 

emblemàtics: el turó del Morinyol i 

l'espai atrinxerat del Merengue. El 

recorregut matinal finalitza a la tomba-

ossari promoguda pels supervivents de 

la Lleva del Biberó-41 al cementiri de 

Camarasa.  

  

  

 Enfilant l'espectacular carretera 

que ressegueix els pantans del 

Noguera Pallaresa arribarem al 

restaurant del Llac, on dinarem a 

la vora de l'embassament de 

Terradets. 

A primera hora de la tarda 

visitarem el proper i bonic poble 

de Llimiana, per conèixer la seva  

  

  

 

  

 

 

    

   

  

 

   

 

  

 

 

 

   

història i la casa museu del metge Josep Bonifaci, 

que va viure intensament la Guerra Civil i el 

posterior exili. De Llimiana ens dirigirem a Sort, 

capital del Pallars Sobirà, per gaudir d'una visita i 

tast de formatges a la formatgeria artesanal Tros 

de Sort. A continuació ens dirigirem a l'hotel. 

Temps lliure i sopar a Sort. 

 El segon dia de viatge l'iniciarem a la 

fortificació de Vilamur, una de les petjades del 

front del Pallars. A migdia, de tornada a Sort, 

visitarem l'antiga presó de la vila, convertida en 

museu per descobrir la història dels evadits pels 

passos de muntanya dels Pirineus durant la 

Segona Guerra Mundial. De Sort ens desplaçarem 

més al nord, fins al poble mirador de Tírvia, víctima 

d'un massiu bombardeig aeri franquista durant la 

Guerra Civil. Recorrerem els seus carrers per 

conèixer la seva història i gaudirem de la 

gastronomia de la comarca en el millor restaurant 

del poble. Després de dinar, iniciarem el camí de 

tornada a Barcelona. 

 

Imatge formatges, Propietat de la formatgeria artesanal Tros de Sort. 

Imatge Tírvia. Propietat del web Turisme Pallars Sobirà.  

Imatge embassament. Propietat del web pallarsjussa.net 

Altres, Terra Enllà.   


