
El programa és orientatiu, segons les condicions climatològiques poden variar els horaris o 

les localitzacions. 

 

Divendres dia 9-06-202319:30 h 

20:00 h Trobada del grup en l'hostal Muntanya Alins (42.548734, 1.317392)  

21:00 h Sopar al mateix hostal.  

 

Dissabte dia 10-06-2023 

-04:30 h Sortida cap a la primera localització, Pla de Boet a 1800 m, primeres llums.  

-09:00 h Desdejuni tipus pícnic  

-11:00 h Sortida cap a la segona localització. Poble de Tor. 

-12:30 h Visita per la zona.   

-14:00 h Menjar en una casa Pallaresa convertida en restaurant  

-17:00 h Sortida cap a la tercera localització. Muntanya del Palanca i de Sansa. Amb 

racons meravellosos com la Cova d'en Josep Muntaner. I, si la climatologia ho permet 

acabaríem a Tor, per fer la posta de sol.  

-21:30 h Sopar en restaurant típic de la zona.  

-23:00 h Última foto del dia. Nocturna o via làctia segons climatologia.  

 

Diumenge dia 11-06-2023  

-05:45 h Sortida cap a la darrera localització. Pantà de la Guingueta.  

-10:30 h Esmorzar  

-11:00 h Visualització i comentari de fotos, retocs bàsics en Capture One.  

-13:00 h Comiat i final de l'experiència 

 

 

Programa sortida Vall Ferrera 



Condicions de reserva, preu i detalls (màxim 8 places) 

-Grup de 4, 370 € per persona, habitació compartida. Inclou assegurança. 

-Grup de 5 a 8, 350 € per persona,  habitació compartida. Inclou assegurança. 

-Suplement per habitació individual 45 € (22,5 € per nit). Només dues habitacions. 

NOTA 1: Les places i les habitacions es reservaran per ordre d'abonament. 

NOTA 2: L'organització disposa d'un cotxe 4x4. En cas de ser més de 4 persones, en farà falta un 

segon cotxe 4x4. Si cap dels assistents en té un, caldrà llogar-lo i assumir el cost conjuntament.  

 

INSCRIPCIÓ i RESERVA DE PLAÇA 

Per reservar plaça ompliu el formulari i contacteu amb EDUARD MENDOZA per abonar l'import de 

la reserva (abonar la reserva garanteix la plaça). 

E-mail: edumenhu@gmail.com 

Telèfon: 607 25 33 44 

 

Import de la reserva. 

-100 € en habitació compartida 

-145 € en habitació individual (només hi ha dues) 

NOTA: En cas de no poder assistir, la reserva només es retornarà si la plaça queda coberta per 

una altra persona. 
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