
Més informació

Descripció

Temporada

+34 973 651 120 | info@hotelterradets.com

Ctra. Balaguer - Tremp C-13 · km 75 · 25631 Cellers · Lleida

•    Per a més informació contactar amb guiesdelpallars.com

Els clients allotjats a l’Hotel Terradets tenen un 10% de dte.

Hivern - Primavera - Estiu (l’horari serà diferent) - Tardor

Natura / Història / Senderisme

SORTIDA: 9:30h Parking Orcau / Aramunt

DIRIGIT: Apte per a tots els públics acostumats a caminar
                      Terreny molt pedregós per dins les trinxeres
 

DURADA: 4h aprox.
        

PREU: 2 pax 40€/persona - 3 pax o + 35€/persona   

RUTES PEL FRONT DEL PALLARS 1938

•    Cal reservar amb antelació, no inclou; transport fins l’activitat, ni menjar ni beure.
IMPORTANT: Cal portar calçat adient per caminar per terreny pedregós, especialment dins les trinxeres.
Som guies professionals als que ens interessa la història pero no som professors ni llicenciats en ella. 
 

Reserva 

RUTA ARAMUNT - La trinxera més llarga de Catalunya - 8 km - Desnivell: +420m/-420m

Aquesta ruta surt del poble abandonat d' Aramunt Vell i s'enfila fins la Cota 757 on podem recorrer la 
trinxera de ciment millor conservada de Catalunya i on al maig del 1938 van haver forts combats per tal de 
frenar la ofensiva republicana que pretenia recuperar la presa de Sant Antoni i la població de Tremp. Vistes 
espectaculars del barranc de Carreu y la Pessonada.

RUTA ORCAU - Els secrets de la Cota 1.003 - 6 km - Desnivell: +350m/-350 m

Oblidada durant anys, la Cota 1003 de la Costa del Llarg a Orcau, va rebre al maig del 1938 els primers 
atacs d'una de les últimes i mes ferotges ofensives de la República. Més de vuitanta anys després ens 
endinsem entre búnquers i trinxeres per entendre aquells fets per un camí recentment obert i arreglat.

INCLOU: Guia acompanyat titulat i assegurança de muntanya i RC. Explicació dels fets del 1938 a la zona.
Tast de licors i galetes del Pallars.


