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Paquet combinat primavera – estiu 
Cap de setmana d’aventura a Organyà 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
 

1r DIA: 

- Trasllat a Organyà: Caldrà agafar l’autocar de la companyia ALSA a l’estació d’autobusos del Nord de Barcelona 

(Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona). L’autocar surt a les 7:30 h del matí i arriba a Organyà a les 10.36 h (3 hores 

06 minuts) 

- Trobada a Organyà amb el Guia: Us trobareu amb el Guia a l’estació de bus d’Organyà, anireu a l’allotjament i us 

instal·lareu i tot seguit començareu l’activitat de barranquisme a la Font Bordonera. El dinar serà de pícnic 

- Barranc Font Bordonera: El Barranc de Font Bordonera és un interessant recorregut d’iniciació. Aigua neta i 

cristal·lina amb ràpels molt estètics i salts opcionals atrevits. La millor manera d’iniciar-se en el món del 

barranquisme 

o Material necessari:  Botes de muntanya o bambes esportives amb bona sola, banyador, tovallola, roba i 

calçat de recanvi 

- Tornada a l’Alberg: Temps lliure per visitar el poble d’Organyà, sopar i dormir 

 

2n DIA: 

- Esmorzar i inici d’activitat d’excursionisme 

- Excursió de descoberta de l’entorn natural: Aquest racó del Pirineu amaga rutes i trekkings del tot sorprenents. La 

combinació entre un patrimoni històric encara viu i un entorn natural salvatge i accessible, fan d’aquest, un 

paratge on perdre’s, sorprendre’s i descobrir a cada pas 

- Dinar a l’Alberg 

- Tornada a Barcelona: Caldrà agafar l’autocar de la companyia ALSA a l’estació d’autobusos d’Organyà a les 16.56 h 

i arribarà a Barcelona estació del Nord a les 20.00 h 

 

NIVELL ESPORTIU MÍNIM I EXPERIÈNCIA:  No cal tenir experiència específica ni un gran nivell de forma física. 

 

PREU: 150 € per persona 

INCLOU: 

- Activitat de barranquisme i d’excursionisme, els Guies titulats i les assegurances 

- El transport de Barcelona a Organyà i d’Organyà a Barcelona 

- 1 pensió completa + 1 dinar a l’Alberg d’Organyà. 

 

Cap de setmana a Organyà per gaudir d’un entorn imm illorable i d’activitats 
que combinen l’aventura i el contacte directe amb l a natura 


