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L'u del trencalòs
T’agrada la fotografia? 

DURADA: 3 NITS
TEMPORADA: Abril, maig, juny, juliol i 

 novembre  

SALVATGE
Boumort



Cal Rossa

Àpat/brena a 
l’aire lliure

Refugi de Cuberes

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
Gaudir de quatre sessions fotogràfiques. Una 
primera sessió de fotografia en de grans 
rapinyaires al vol des de dins d’un hide al 
capdamunt del penya-segat.  Una segona 
sessió de fotografia en el canyet de Buseu on 
passaràs hores i hores en silenci amb la teva 
càmera per fotografiar de ben a prop el majes-
tuós trencalòs, el voltor negre, l’aufrany i el 
voltor comú. També  des del 4x4 i caminant 
sortirem a fer un safari fotogràfic de cérvol 
ibèric. I per últim quan tot estigui en calma, 
sortirem a fotografiar els estels amb l’acom-
panyament d’un professional en fotografia 
nocturna.
Durant aquests dies ens acompanyarà un guia 
especialitzat en fauna salvatge que ens ajudarà 
a captar les millors imatges de natura.  

Fotografia de trencalòs al 
canyet de Buseu

Fotografia de les grans 
rapinyaires en vol en hite

Fotografia de cérvol en 
safari 4x4 

Fotografia del cel nocturn 
VOLS SABER MÉS SOBRE EL NOSTRE 
PROJECTE ECOTURÍSTIC? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

eGú boumortindomit

Presentació
Agafa la càmera fotogràfica, aguanta la respiració, 
observa i captura la mirada del trencalòs, els sons 
de desenes de voltors lluitant pel menjar, l’aleteig de 
les plomes dels grans rapinyaires o l’essència dels 
penya-segats en les teves fotografies… imatges que 
mai oblidaràs.

Una oportunitat per fotografiar la fauna més 
emblemàtica del Boumort i els paisatges més 
indòmits.

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 



Sort

Tremp

Rubió 
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

Buseu

CATALUNYA

Boumort

Barcelona
Spain

FrançaPIRINEUS

2077
Cap de Boumort

MAPA D’ACTIVITATS

FITXA RESUM

Durada
Durada de 3 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 fer amants de la 
fotografia de fauna
Màxim 5 persones i mínim 4 
persones.

Edat recomanable
A partir de 15 anys

A tenir en compte...
Cal portar Càmera fotogràfica, calçat 
de muntanya i roba d’abric.

 

Itinerari  per dies
1r Dia - Divendres
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 - Dissabte
6.30 h Pujada amb 4x4 fins al coll de 
Flacó. Observació de grans rapinyaires 
amb hide de tela. Capacitat de 2 paxs per 
hide.
8.30 h Esmorzar dins el hide 
10.30 h Sortida de hide i tornada cap a 
Taús.
13.30 h Dinar a Cal Rossa de Taús
18:30 h Safari fotogràfic de cérvols amb 
4x4
21.00 h Sopar

3r dia - Diumenge
8 h Esmorzar
9 h Sortim amb 4x4 cap a Buseu
9.30 h Hide de trencalòs al canyet de 
Buseu
13 h Brena dins el hide
16 h Sortim de hide, berenar i compartir 
l’experiència
16.30 h Tornar cap al poble de Taús
17.30 h Arribada a Cal Rossa de Taús. 
Tarda de descans
20.30 h Sopar
21.30 h Fotografia del cel nocturn

4t dia - Dilluns
8.30 h Esmorzar
9:30 h Tancament de les activitats
10 h Tornada cap a l’estació de tren Pobla 
de Segur / La Seu d’Urgell
13 h Arribada a l’estació de tren
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TARIFES
DES DE 780€ 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 

    


