
 

Travessa amb lluna plena - 
Raquetes o skimo Baqueira 

 
EL NOSTRE PREU RAQUETES INCLOU  

• Lloguer de raquetes i bastons. 

• Llum frontal. 

• Avituallament. 

• 3 hores aproximades de travessa. 

• Guia de muntanya especialitzat 
acompanyant durant la travessa completa. 

• Sortida en grup a partir de 4 persones. 
Consultar tarifa en cas de no assolir el 
mínim de grup i fer-se de forma privada. 
 
EL NOSTRE PREU SKIMO INCLOU 

• Lloguer de material de muntanya 
(Esquís, pells, botes i bastons). 

• Llum frontal. 

• Avituallament. 

• 3 hores aproximades de travessa. 

• Guia de muntanya especialitzat 
acompanyant durant la travessa completa. 

• Sortida en grup a partir de 4 persones. 
Consultar tarifa en cas de no assolir el 
mínim de grup i fer-se de forma privada. 
 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

• Consultar allotjaments suggerits segons 
categoria, disponibilitat i dates. 

• Trasllat des de cada punt d’origen – 
pistes Baqueira Beret. 

• Assegurança d’assistència Multiaventura 
(5€). 

• Assegurança de cancel·lació. 

• Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Temporada neu 

TRAVESSA NOCTURNA SOTA LA LLUNA 
PLENA 
 
L’estació de Baqueira Beret agafa dominis 
de les comarques catalanes de la Vall d’Aran 
així com el Pallars Sobirà, representant la 
quantitat més gran de kilòmetres esquiables 
de tota la Península.  
 
No només amb unes instal·lacions i neu 
envejables. La seva privilegiada situació al 
mig dels Pirineus la dota d’un domini de neu 
d’alta qualitat i quantitat durant tots els 
mesos d’hivern. Uns cims amb gran 
perspectiva i un dels cels més nets i clars 
del país. L’entorn a més ofereix una àmplia 
xarxa de serveis complementaris relacionats 
amb la naturalesa i l’esport i gran ventall 
d’allotjaments de tot tipus i categories.  
 
Enguany també apostem experiències d’allò 
més espectaculars que podem fer des del 
nostre territori. En aquest cas recomanem 
poder passejar per la neu durant les nits de 
lluna plena del proper hivern. Travessa amb 
raquetes de neu amb els nostres guies de 
muntanya, com travessa amb esquís de 
muntanya i el merescut descens posterior 
pels que busquin una experiència més 
rodona. Dues disciplines amb graus de 
dificultat diferents però 100% assumibles 
per fer una petita sortida esportiva, en el 
silenci de la nit, sota la llum de les estrelles 
o més concretament amb el fanal natural de 
la lluna plena. Una d’aquelles excursions 
difícils d’oblidar i per què no repetir de tan 
en tan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

#VALLESCLUB 

CALENDARI DE SORTIDES 2020-21  
LLUNES “PLENES” 
 
DESEMBRE 
Dilluns 28/ Dimarts 29/ Dimecres 30 
 
GENER 
Dimecres 27/ Dijous 28/ Dissabte 30 
 
FEBRER  
Dijous 25/ Dissabte 26/ Diuemnge 27 
 
MARÇ 
Dilluns 1/ Dissabte 27/ Diumenge 28/ 
Dilluns 29/ Dimarts 30 
 
ABRIL 
Dilluns 26/ Dimarts 27/ Dimecres 28/ 
Dijous 29 
 
 
Consulteu a la nostra oficina per altres 
activitats de neu com cursos de monitor 
d’esquí, snow en aquesta o altres zones de 
muntanya. Travesses nocturnes dilluns, 
dimarts o dimecres i tot el ventall 
d’allotjaments disponibles. 

PREU PER PERSONA RAQUETES 
 

Raquetes de neu  80 € 
 

PREU PER PERSONA SKIMO 
 

Esquí muntanya   110€ 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTIQUES  
 
Aquestes sortides privades de Valles Tour 
estan programades amb un guia de 
muntanya especialitzat, pensades per a 
grups molt reduïts a partir de 4 persones. 
Es poden programar durant les nits de 
lluna plena o just les nits anterior i 
posterior dels mesos de desembre a abril 
de 2021. 
 
Caldrà equipar-se amb material d’abric 
confortable, vestuari per capes i tèrmic, 
així com estar pendent de les darreres 
previsions climatològiques segons cada 
sortida. 
 


