
Benvinguts a Cal Paller

Som aquí per fer de la vostra estada el més agradable possible, dema-neu-nos allò que necessiteu.

QUATRE APUNTS DE FUNCIONAMENT:
• L’horari d’esmorzar és de 9.00 a 11.30h.
• El sopar comencem a servir-lo entre les 21.00h i les 21.30h. Quan és a punt us 

avisem. Si teniu alguna intolerància alimentària o al·lèrgia preguem que ens ho 
comuniqueu el més aviat possible. 

• La sortida de les habitacions s’ha de realitzar al voltant de les 12h.
• Els espais comuns de Cal Paller són a la vostra disposició les 24h.
• Disposem de menú de migdia i servei de pícnic.
• A la sala d’estar i a la piscina disposeu de minibar; i cal anotar les consumicions 

amb el nom de la vostra habitació.
• Teniu a la vostra disposició tovalloles, tant per a la piscina com per a l’spa, només 

cal que ens ho demaneu.
• Preguem que respecteu la tranquil·litat de la masia.

EXCURSIONS RECOMANADES:
Des de Cal Paller surten moltes excursions, de 
diferents dificultats. Us en remarquem 
una mostra:

EXCURSIÓ 1  “Camí de Plana d’Ars”
Dificultat mitjana, ben senyalitzat, circular, 2h. 
anar i  tornar. Color blau.

EXCURSIÓ 2  “Prat de l’Arp”
Camí ben senyalitzat, dificultat mitjana-
alta, desnivell de  600m., molt bones vis-tes. 
2h. de pujada i 1.30h. de baixada. Seguir la 
senyalització “Prat de l’Arp” i “Coll Sobirà”. Un 
cop a dalt trobareu el Refugi de l’Arp on podreu 
dinar. Es pot tornar també per la Barraca de 
Sangonelles. En aquest cas, afegirem 1 h més a 
l’excursió. Color groc.

EXCURSIÓ 3   “Camí de la Pradella”
Camí de 2.30h. de durada, circular. El primer 
tram coincideix amb l’excursió “Prat de l’Arp”, 
un cop a Coll Sobirà seguir cap a “La Pradella” i 
després cap a “Plana d’Ars”. Desnivell de 370m. 
Color verd.

EXCURSIÓ 4   “Volta a Ossera”
També anomenat “Itinerari Botànic”. Surt de la 
part alta del poble, circular, 2h. de durada i poc 
desnivell.

EXCURSIÓ 5   “Visita a l’Ermita Romànica 
de Sant Julià dels Garrics” Sortida des de Cal 
Guàrdia de Sorribes de la Vansa, dificultat baixa, 
2h. de durada. Deixeu el cotxe a “l’Espai la 
Vansa”, de Sorribes.

EXCURSIÓ 6   “Prat de Casalí”
Excursió d’entre 5 i 6h. Temporada estival.

EXCURSIÓ 7   “Camí del Bosc”
Passejada per fer-la a qualsevol hora del dia, 
circular, 25min. de durada. Aquest passeig surt 
just darrera de la caseta de jocs.

EXCURSIÓ 8   “De Padrinàs a Ossera”
Excursió de 3h. d’anada i tornada. Surt vora la 
cruïlla de la carretera d’Ossera amb l’entrada de 
Cal Paller. Bona excursió, varietat de paisatges i 
ben senyalitzada.



VISITEM LA VALL DE LA VANSA:
Sant Julià dels Garrics i el riu de Bona
Tres excursions per a tots els nivells i a qualsevol 
època de l’any, perfectament senyalitzades 
on s’ajunten en un mateix indret part del 
patrimoni cultural i natural de la Vall de la 
Vansa. Descobriràs una de les joies del romànic 
del Pirineu, Sant Julià dels Garrics (s. XI) i un 
dels rius de la Vall, el Riudebona, ple de ponts, 
passeres suspeses, gorgs i salts d’aigua. A 8km. 
de Cal Paller, direcció la Seu d’Urgell.

Les Fonts del Riu Fred
Petit passeig per gaudir del naixement del Riu 
Fred i les seves diverses fonts. A 3km. de Cal 
Paller, davant del nucli de Sant Pere.

Ossera, el poble dels artesans
A 4km. de Cal Paller, sortint del nostre camí 
a mà esquerra trobareu el poble d’Ossera. 
Per poder visitar les botigues heu de trucar 
a la porta, ja que viuen al mateix lloc. Un 
cop a Ossera podeu fer un passeig de 2h. per 
l´itinerari botànic (excursió núm. 4). No deixeu 
de visitar aquest racó de la vall.

Museu de les trementinaires de Tuixent
Al bell mig de la plaça trobareu aquest petit 
museu etnològic dedicat a les trementinaires, 
dones que, aprofitant la saviesa remeiera 
popular, van esdevenir expertes en un ofici que 
les duia a fer grans recorreguts carregades d’olis 
i herbes guarint arreu.

Gósol, bressol del Pedraforca
Mereix una visita el poble de Gósol, bressol 
del Pedraforca (2.498m.), i fer una visita a les 
antigues runes del poble, una passejada de
5min. des de la plaça. També podeu visitar el 
Museu Picasso, realitzat en record de l’estada del 
pintor a Gósol l’estiu de 1906. De camí a Gósol 
passareu per Josa de Cadí, un bell indret on 
podeu fer un tomb pels seus  carrers.

Ruta de Gósol-Vallcebre 
• Parc Pedraforca Aventura: A uns 5km. de Gósol 
(direcció Saldes) Parc d’aventures en mig del 
bosc, tant per a nens com per a adults.
• Dinosaures de Fumanyà: Centre d’interpretació 
interactiu d’un dels jaciments de petjades de 
dinosaure més importants del món. Visiteu pel 
camí el llac miner de Tumí.

Zoo del Pirineu
Molt recomanable la visita a aquest centre de 
recuperació de tot tipus d’animals del Pirineu. 
No perdre’s l’espectacle de vol de rapinyaires. 
Prop de Port del Compte.

Estació d’esquí nòrdic Tuixent-La Vansa i 
mirador de l’Arp
A part de la visita durant els mesos d’hivern 
per gaudir de la neu, la resta de mesos podeu 
disfrutar de molt bones vistes sobre tota la 
cara nord pirinenca i la Serralada del Cadí. 
Podeu arribar en cotxe fins a l’aparcament de 
l’estació, i apropar-vos en una passejada de 
5min. fins al Mirador de l’Arp. Des d’allà podeu 
realitzar també l’excursió núm. 6, continuant el 
passeig fins a la Barraca de Sangonelles (1.30h.) 
o el Prat de Casalí i el Cap de la Guàrdia (1h. 
més). Aquesta és recomanada pel seu caràcter 
planer i per la seva alçada gaudireu de bones 
vistes. També podeu gaudir de l’experiència del 
Mushing amb Cau de Llops.

La Seu d’Urgell, capital de comarca
Visita a La Seu d’Urgell (a 38km. de Cal Paller), 
on us recomanem visitar la catedral, única 
íntegrament romànica de Catalunya, el Parc 
Olímpic del Segre, on podreu practicar esports 
d’aventura aquàtics, o el Museu de la Ciutat 
(Espai Ermengol). Tots els dimarts i dissabtes 
hi ha mercat als carrers del barri antic. Els més 
atrevits poden realitzar vol en parapent a la 
localitat d’Organyà, a 35km. de Cal Paller. A mig 
camí cap a la Seu d’Urgell trobareu l’Itinerari 
geologic del Coll de la Trava, de curta durada i 
molt recomanable.

RESTAURANTES:
Molí de Fórnols, Entre Sorribes i Tuixent. 
Bar l’Era Vella, Josa de Cadí. 
Ca l’Amador, Josa de Cadí. 
El Forn, Gósol. 
Cal Gabriel, Tuixent. 
El Paller de Cal Coma, Fórnols. 
Espai La Vansa (tapas), Sorribes.

Gràcies per la 
vostra visita


