
Powder & Tapes 

VALL D’ARAN- ESPANYA



Un esquí autèntic i variat. Pels amants de l’esquí i la 
gastronomia. 

La Vall d’Aran és una regió localitzada al Nord-oest de Catalunya, 
que a causa de la seva localització estava totalment aïllada durant 
els hiverns fins a la construcció del túnel de Vielha en l’any 1948.  
Aquesta regió està dotada d’increïbles muntanyes i les seves valls 
han estat capaces durant segles de conservar tant la seva 
identitat com en el llenguatge, l’arquitectura i a la seva 
gastronomia. 

L’orientació de la Vall d’Aran així com la seva elevació mitjana fa 
que sigui un lloc amb una gran quantitat de precipitació en forma 
de neu, que ens permet que nosaltres en poguem gaudir.  
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Us volem oferir un viatge d’esquí fora pista a la Vall d’Aran, al cor 
dels Pirineus. Aquests vall ens ofereix un sense fi de fora pista 
des de l’estació d’esquí de Baqueira Beret.  
Molts dels descensos us deixaran al fons de Valls, a pocs 
quilòmetres de l’estació. Nosaltres organitzarem la tornada a 
casa. 

L’organització de la setmana es farà de manera conjunta amb el 
vostre guia amb l’objectiu d’oferir-vos el millor esquí i condicions 
de neu. 

La segona part d’aquest programa és la Vall d’Aran en si, amb la 
seva diversa i fabulosa gastronomia, per gaudir de bons 
moments amb unes bones tapes, pinxos o un bon vi. 

El programa inclou dues nits de tapes i tast durant la vostra 
estada amb un guia local que us guiarà pels millors bars de la 
Vall. 

El Programa Premium Inclou: Última nit la passarem al cor de 
Barcelona. Entre els barris del gòtic, raval i les rambles on 
descobriràs una nit vibrant a la ciutat que mai dorm. 

Benvinguts a la Vall d’Aran! 

https://www.youtube.com/watch?v=ViYRcshsLkA 

EN RESUM

• Duració : 5 dies 


. Nombre de participants : màxim 8 persones


. Condició física : bona (4 a 6 hores de esquí per dia)


. Nivell Tècnic: bon esquiador.


. Els dies es poden adaptar els vostres interessos.


.Dates : Gener, Febrer, Març.
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Allotjaments i àpats 

L’allotjament serà en habitacions dobles en un hotel de 4 estrelles, amb 
esmorzar inclòs.  

Dues nits de degustació de tapes i pinxos organitzats pels bars de Vielha 
i Artiés.  
A més, a la Vall hi ha una gran diversitat de restaurants amb un sense fi 
d’opcions. 

.Suplement en habitació individual a petició i depenent de disponibilitat: si 
us plau, contacteu-nos. 

.Esmorzar inclòs a l’hotel 

.Àpats no inclosos, però us oferim la possibilitat de portar-vos, segons les 
vostres preferències, a diversos llocs per preu i tipus de menjar. 

PUNTS 
FORTS


• 5 dies de fora pista.


• Retorns en moto de neu a l’estació per poder realitzar 
nombrosos descensos de fora pista.


• Cultura i gastronomia.


• Baixades úniques i increïbles.


• Dues nits degustació de tapes i pinxos en els bars de Vielha 
i Artiés.


• Inclòs en el Programa Prèmium: Nit a Barcelona, al final del. 
Vostre viatges. Divendres nit més transfers.
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Programa 
DIA A DIA  

Diumenge :  

Benvinguda a l’hotel a les 7 de la tarda.  
Sortida al voltant de les 8 pm per a la degustació de tapes i pinxos 
organitzats en els bars escollits per nosaltres. Us acompanyarà un guia 
local que us farà descobrir les especialitats de la regió.  

Dilluns : 

Dia d’esquí fora de pista a l’estació de Baqueira-Beret. Descobrir l’àrea de 
fora pista i baixar per fora de pista fins al refugi de Montgarri. Retorn a 
l’estació en moto de neu. Sopar lliure a la vostra elecció. 

Dimarts :  

Dia d’esquí fora de pista a l’estació de Baqueira-Beret. Esquiarem per la 
zona de Bonaigüa i Peülla. Per acabar baixant per fora pista fins arribar al 
restaurant de Les Ares, on un taxi ens portarà de tornada a l’estació al final 
del dia.  
Al voltant de les 8:30 pm us recollirà el guia local per gaudir de la segona 
nit de degustació de tapes i pinxos.  

Dimecres :  

Dia d’esquí de fora de pista a l’estació de Baqueira-Beret. Cada baixada 
cap a Montgarri. Retorn a l’estació en de neu. Sopar lliure a la vostra 
elecció. 

Dijous :  

Dia d’esquí de fora pista a l’estació de Baqueira-Beret. Al matí farem un descens de 
fora pista cap al poble de Bagergue. Transfer de retorn a l’estació per tornar a 
realitzar una baixada de fora pista cap a Montgarri i des d’allà tornar a l’estació amb 
moto de neu. Sopar lliure a la vostra elecció. 

Divendres :  

Dia d’esquí de fora pista a l’estació de Baqueira-Beret. Retorn a l’hotel al voltant de 
les 3 pm. 

El Programa Premium Inclou:  Transfer al voltant de les 4 pm a un Hotel en el 
centre de Barcelona i transfer dissabte a l’aeroport de Barcelona.  

No Inclou: Sopar lliure a la vostra elecció. 



PROGRAMA CLÀSSIC 1.489€ per persona  
(en base a grups de 6 persones) 

Durada : 5 dies Activitat + 5 nits hotel 4*.


PROGRAMA PRÈMIUM 1.889€ per persona  
(en base a grups de 6 persones) 

Duració: 5 dies Activitat + 6 nit hotel 4*.


Dates: Gener, Febrer, Març 

Nombre de partipants : Grups de 2 a 8 pax


•

Els nostres preus 
FLEXIBILITAT.ADAPTABILITAT 

PROGRAMA CLÀSSIC 
. Organització del viatge 
. Supervisió i 5 dies d’activitat amb guia de muntanya 
. Material de seguretat inclòs ( Motxilla ABS, pala, sonda i ARVA) 
. Formació o actualització del material d’allaus 
. 5 dies d’esquí fora de pista + forfait de l’estació 
. 5 nits en AD al Hotel 4* de Diumenge a Dijous 
. 2 sopars de degustació de tapes i pinxos als bars de Vielha i 
Arties, vi inclòs. 

PROGRAMA PRÈMIUM 
. 1 nit Hotel 4* Barcelona. 
. Transfers des de Barcelona Diumenge tarda a la Vall i retorn a 
Barcelona Divendres tarda i transfers a la Vall per les activitats.

. Lloguer material d’esquí si és necessari 

. Transfer a la Vall d’Aran 

. 3 sopar a la Vall d’Aran 

. Àpats de migdia a les pistes 

. Transfers a la Vall 

. Assegurança personal 

. Tot el que no és mencionat en “inclòs” 

INCLOU     NO    
INCLOU



•

Contacte 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL


Viatge Organitzat per Agència de Viatges : 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Telèfon de contacte: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Segueix-nos a les nostres Xarxes Socials: 
@outdoorplaygroundtravel


