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La Cabanera blanca
Recorrem el nostre territori entre senders mil·lenaris

DURADA: 6 NITS
TEMPORADA: Abril, maig, juny, juliol i 

 novembre  

A PEU
Boumort



Aotjament, gastronomia i 
serveis...
Gaudirem de l’estada allotjant-nos en un confor-
table allotjament rural bioclimàtic i a un refugi 
històric de muntanya on et sentiràs com a casa. 
Les sessions de camp aniran acompanyades de 
delicats càterings i pícnics, tot cuinat pel nostre 
indòmit cuiner amb productes de km 0, cuina 
tradicional de muntanya. 

Les experiències que viuràs
T’oferim una estada per la Serra de Boumort, 
seguint el camí dels antics ramats transhu-
mants a través de la Cabanera. Descobriràs 
dòlmens, pobles deshabitats, trinxeres i 
búnquers de la Guerra Civil, així com indòmits 
paisatges des de les valls fins al cap de 
Boumort  i la fauna i la flora que conformen.

Descoberta de patrimoni històric

Senderisme interpretatiu 
amb guia de natura

Observació de fauna

VOLS SABER MÉS SOBRE EL NOSTRE 
PROJECTE ECOTURÍSTIC? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

Cal Rossa

eÖGú Boumortindomit

 

Cal Rossa

Àpat/brena a 
l’aire lliure

Refugi de Cuberes

VOLS SABER MÉS SOBRE EL NOSTRE 
PROJECTE ECOTURÍSTIC? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

eGú boumortindomit

Presentació
T’oferim una estada per la Serra de Boumort, 
seguint el camí dels antics ramats transhumants a 
través de la Cabanera. Descobriràs dòlmens, pobles 
deshabitats, trinxeres i búnquers de la Guerra Civil, 
així com indòmits paisatges des de les valls fins al 
cap de Boumort  i la fauna i la flora que conformen.

Què inclou
Allotjament
Allotjament en règim de pensió completa

Activitats d'ecoturisme guiades
La proposta inclou diferents activitats guiades a la 
natura, amb diferents alternatives d'experiències en 
família.

Transport 4x4 inclòs
La proposta inclou el transport en 4x4 a totes.

Àpats i productes locals
Les propostes inclouen tots els àpats, que et 
permetran gaudir de la gastronomia i els productes 
locals.

 



  Itinerari  per dies
1r dia - Dilluns
19.15 h Recollida del grup en 4x4 a l’estació de Pobla de 
Segur / La Seu d’Urgell
20.30 h Arribada a Cal Rossa. Briefing
21 h Sopar

2n dia - Dimarts
7.30 h Esmorzar
8.30 h Inici d’itinerari cap als Castells – les Piques
14 h Brena amb productes de proximitat a les Piques
15.30 h Inici de l’itinerari Piques- Taús
18:30 h Arribada a  Cal Rossa.
20.30 h Sopar a Cal Rossa

3r dia - Dimecres
7.30 h Esmorzar
8.30 h Aproximació en 4x4 fins a Junyent
9.15 h Inici de l’itinerari de Junyent – la Torre i el Dolmen de 
Biscarbó – itinerari cap a Castellàs i Serra de Taús
13 h Brena a la serra de Taús  
14.30 h Reprenem l’itinerari.
18 h Final de ruta a Taús.
18.45 h Arribada a Cal Rossa de Taús. Tarda de descans
20.30 h Sopar a Cal Rossa

4t dia - Dijous
8.00 h Esmorzar
9:00 h Inici de l’itinerari Dolmen de Plan Fornesa – Serra de 
Prada i Tossal de les Àguiles
13 h brena de camí
15.30 h Reprene m la ruta fins al Clop del Far i descendim 
pel camí del Bosc Negre fins a Taús.
19.30 h Arribada a Cal Rossa de Taús.
20.30 h Sopar a Taús

5è dia - Divendres
8.00 h Esmorzar
9.00 h Iniciem itinerari a la Cabanera cap al Coll de Flacó.
12:00 h Coll de Flacó
13 h Brena al Roc dels Quatre alcaldes
14.30 h Baixada fins al Refugi de Cuberes
17.30h  Arribada al Refugi de Cuberes. Descans i acomodació 
20.30 h Sopar al refugi

6è dia - Dissabte
8 h Esmorzar
9 h Aproximació amb 4x4 a Esplà – Inici cap a Solduga
14 h Brena a Espluga de Cuberes .
15.30 h Reemprenem l’itinerari cap al Salt de la Núvia
18 h Arribada al Salt de la núvia , recollida amb 4x4 cap al 
refugi de Cuberes
20.30 h Sopar

7è dia - Diumenge
8 h Esmorzar
Matí de descans i recollida de l’equipatge
10 h Tornada amb 4x4 cap a la Pobla de Segur 

 

Sort

Tremp

Rubió 

Junyent
La Seu 
d’Urgell

Cuberes

Pantà de Sant Antoni RESERVA NACIONAL
DE CAÇA DE BOUMORT

PARC NATURAL 
DE L’ALT PIRINEU

Rialp

La Pobla 
de Segur

Gerri 
de la Sal

Taús

CATALUNYA

Boumort

Barcelona
Spain

FrançaPIRINEUS

2077

5è dia

Cap de Boumort

Les Piques

Tossal de les Àligues
Roc dels Quatre alcaldes

Dolmen de Biscarbó

Espluga
Solduga

MAPA D’ACTIVITATS

FITXA RESUM

Durada
Durada de 6 nits

Allotjament
A dos llocs: A l'allotjament Rural de 
Cal Rossa (Taús) i al Refugi de 
Cuberes.

Transport
Desplaçament en 4x4 inclòs per 
gaudir de les activitats

 

Ideal per a senderistes amb 
experiència
Màxim 8 persones i mínim 5 
persones.

Edat recomanable
A partir de 7 anys

A tenir en compte...
Calçat de muntanya, pals de caminar, 
roba d’abric, gorra, crema solar i 
ulleres de sol.
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TARIFES
DES DE 1020€ PER PERSONA

TOT INCLÒS

Contacta'ns per demanar més informació o 
per personalitzar o allargar la teva estada:
hola@boumortindomit.com | Telf +34 670 31 27 74
www.boumortindomit.com/contacte 

    

2n dia

3r dia

4t dia
6è dia


