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Zoo del Pirineu d’Odèn 
Més de 50 animals diferents us 
esperen en aquest zoo, amb 
exhibició de vol d’aus rapinyaires 
i visites guiades gaudint de la 
bellesa del paisatge que l’envolta.

zoodelpirineu.com

Ràfting Parc de La Seu d’Urgell
L’aigua és la protagonista d’aquest 
parc que promet aventures i 
emocions per a tota la família 
durant tot l’any amb activitats 
complementàries com el rocòdrom 
o les rutes BTT.

raftingparc.cat

Valls d’Àneu 
Les poblacions d’Esterri 
d’Àneu, la Guingueta 
d’Àneu, Alt Àneu i 
Espot, al Pallars Sobirà, 
constitueixen una destinació 
sorprenent. Ofereixen una 
proposta de gran qualitat 
encapçalada per la 
natura imponent del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, 
el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i diversió familiar 
a l’estació d’Espot Esquí. 
Les Valls d’Àneu també 
s’han convertit en un 
indret immillorable per 
descobrir-ho tot sobre la 
vida als Pirineus: itineraris 
tematitzats, descobriment 
del medi, museus com 
l’Ecomuseu o la Casa 
de l’os bru i consolidats 
esdeveniments familiars 
asseguren una experiència 
per viure i recordar.
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Parc Astronòmic Montsec 
Indret ideal per acompanyar 
les famílies en el seu viatge per 
l’univers i el cel Starlight, amb 
activitats tant de nit com de dia, 
pensades per gaudir aprenent 
entre planetaris i telescopis.

parcastronomic.cat

La Manreana 
Parc familiar de la pagesia i les 
tradicions catalanes situat enmig de 
paratges típics garriguencs. Aplega 
més de 70 espècies d’animals 
entre els de granja i els salvatges 
autòctons, organitza activitats 
teatralitzades i caps de setmana 
temàtics per a tota la família.

lamanreana.com  

Vall de Boí 
Visitar la Vall de Boí 
és endinsar-se en un 
territori on la natura 
pren la paraula i els 
Pirineus semblen tocar 
el cel. Situada a l’Alta 
Ribagorça, la Vall de 
Boí té un caràcter únic 
que enamorarà tota la 
família. El Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, reserva 
i destinació Starlight, el 
conjunt romànic declarat 
Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, l’estació 
d’esquí de Boí Taüll i el 
Balneari de Caldes de 
Boí són els principals 
atractius d’aquesta 
destinació que organitza 
activitats culturals, actives 
i gastronòmiques per a 
tota la família durant les 4 
estacions de l’any.

NATURA I MUNTANYA EN FAMÍLIA

vallboi.cat

TURISME FAMILIAR
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 La Manreana

La Manreana 
Parc familiar de la pagesia i les 
tradicions catalanes situat enmig de 
paratges típics garriguencs. Aplega 
més de 70 espècies d’animals 
entre els de granja i els salvatges 
autòctons, organitza activitats 
teatralitzades i caps de setmana 
temàtics per a tota la família.

lamanreana.com  

Pirineus
Noguera Pallaresa 
Les muntanyes i les aigües 
braves de la Noguera 
Pallaresa defineixen aquest 
territori que agrupa els 65 
pobles dels municipis del 
Baix Pallars, Soriguera, 
Sort, Rialp i Llavorsí. 
Situada al Pallars Sobirà, 
aquesta destinació es 
considera el bressol del 
turisme actiu: esquí a Port 
Ainé a l’hivern i ràfting, 
equitació o caiac la resta 
de l’any són algunes de les 
propostes amb les quals 
podreu cremar adrenalina 
en família. Disposa també 
d’espais culturals i naturals 
sorprenents com el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici i el 
Geoparc Orígens.

turisme.
pallarssobira.cat
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VACANCES FAMILIARS DE PROXIMITAT

El Pirineu i les Terres de Lleida són una destinació ideal per passar 
unes vacances en família. Podreu gaudir de l’entorn natural en les 
quatre estacions de l’any i complementar aquest fabulós escenari amb 
un patrimoni cultural de primer ordre, l’encant dels pobles impregnats 
d’història, tradicions ancestrals, turisme actiu adaptat per a tots els públics, 
bona gastronomia i l’autenticitat i simpatia de la població local.

Descobriu les tres destinacions acreditades amb la marca “Natura 
i Muntanya en Família” i els quatre equipaments de turisme familiar 
certificats per l’Agència Catalana de Turisme.

aralleida.cat/turismefamiliar

1   Valls d’Àneu 

2   Vall de Boí

3   Pirineus-Noguera Pallaresa 
4   Zoo del Pirineu d’Odèn

5   Ràfting Parc de la Seu d’Urgell

6   Parc Astronòmic Montsec

7   La Manreana
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