
 

Reserva amb 24 hores d’antelació 

 

 
 

  
 
 
                             

                                     Ràfting+4x4 + dinar.  
 

                        
 1 Excursió 4x4 per Port de Cabús (Pal) + 
Ràfting 14km Llavorsí + Dinar menú a la base 
Yeti Llavorsí.  
 Inclou Guia del 4x4. 
 

 Calendari: Excursions diàries des del mes 
de maig fins al 12 d’octubre de 2020.  Altres 
dates a consultar. 

 Horaris: Una sortida diària si hi ha mínim 2 
o 4  persones. Depèn temporada.  
 

Recollida a l’hotel: 8.30h.  
 
8.30h. Recorregut amb 4x4: Pal (Andorra), Port de Cabús, Tor, Alins i Llavorsí (Lleida) 
Durant el recorregut s’explicaran històries del país i interpretació de fauna i flora.  
Temps aprox (2.30h hores)  
11h.LLavorsí- Centre ROCROI. Repartiment de material , monitor i inici de ràfting 14km pel 
riu de la Noguera Pallaresa  
14.00h aprox. Dinar a la base de Yeti- Llavorsí. Menú  
16.30h. Tornada: opció de tornar pel Port del Cantó. 
 
Condicions:  
Edat de nens: a partir de 6 anys.  
Equipament: Es requereix roba còmoda 
d’esport. Banyador, xancles i tovallola. 
En cas de no poder realitzar alguna de les 
rutes per mal temps o impossibilitat de 
circular per alguna de les pistes, es 
realitzaran itineraris alternatius. 
Important: Saber nedar, sinó s’ha d’avisar 
amb anterioritat.  
 
Explicació de l’activitat de Ràfting:  
El tram Llavorsí - Rialp, és el tram que concentra amb més ràpids de la Noguera Pallaresa. 
La primera secció són 4km molt tranquils a excepció del ràpid de "La Rentadora" que és 
el primer ràpid. Després d'aquest aperitiu, ve una zona tranquil·la fins que  comencen els 
ràpids més llargs de la Noguera Pallaresa, gaudireu de trens d'onades, d'estrets i rul·los 
que us faran sentir l'emoció de les aigües braves. 
Un cop a Rialp nostre transport us esperarà per recollir-vos i traslladar-vos de nou al 
centre d'activitats ROCROI on podreu canviar-vos, prendre una dutxa, i gaudir de la 
terrassa del nostre bar mentre veieu les fotografies de la vostra baixada. 
 
 
 
 
 

 

 

Aventura Andorra-Llavorsí 

Descripció  



 

Reserva amb 24 hores d’antelació 

 

OPCIONAL:  
 
L’opció d’escollir dinar o esmorzar  és opcional. En el cas 
que algú es vulgui portar el seu entrapà o dinar en el 
mateix lloc pel seu compte, és factible. S’haurà d’avisar 
a l’hora de fer la reserva.  
Menú dinar Base Yeti  Llavorsí : Amanida de pasta i 
tonyina / Llonganissa a la brasa amb mongetes/ gelat / 
pa, aigua i vi.  
 
PREUS:  
ADULTS: 2-3 persones.(preus per persona) 

 Ràfting+ Dinar + 4X4= 93€  
Sense dinar: 79€  
  
 
NENS (6 a 12 anys inclòs) (preus per persona) 

Ràfting+ Dinar + 4X4= 80€  

Sense dinar: 69€ 
  
------------------------------------------------ 
ADULTS: A partir de 4 persones  (preus per persona) 

Ràfting+ Dinar + 4X4= 82€  

Sense dinar: 68€  
 
NENS (6 a 12 anys inclòs) (preus per persona)  

Ràfting+ Dinar + 4X4= 71€  

Sense dinar: 59€  
 
*Anul·lacions sense càrrec amb 24h d’antelació, sinó es cobrarà un càrrec si no es una 
cancel·lació per part de l’empresa.  
 
 
ALTRES OPCIONS:  

• Escollir l’activitat de BARRANQUISME enlloc de la de RÀFTING. ( mateix preu i 
duració) 

• Si el client vol anar pel seu compte a Llavorsí per realitzar l’activitat de Ràfting o 
Barranquisme- 45€ preu per persona- comissionable 20% ( Sortides de Ràfting a 
les 9,30h/ 11.30h o 15h)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Paquets aventura Andorra-Llavorsí 



 

Reserva amb 24 hores d’antelació 

 

  
 
 
                             

                                     Ràfting + dinar+ Canoes al Llac 
 
*Paquets d’aventura Llavorsí ( per anar pel seu compte)  

                        
 Paquets destinats a tot el públic. Han d’anar amb 
el seu propi vehicle. 
 

o Duració trajecte:  pel Port del Cantó 1h 30 min 
Andorra- Llavorsí (aprox)  

o Calendari: Del 27 juny al 13 de setembre 
o Horaris: 11.30h Ràfting / 14h Dinar Menú /16h 

Canoes al Llac 1h.  

Condicions:  
Edat de nens: a partir de 6 anys.  
Equipament: Es requereix roba còmoda d’esport. Banyador, xancles i tovallola. 
Important: Saber nedar, sinó s’ha d’avisar amb anterioritat.  
El lloguer de les canoes són dobles o triples.  Si es prefereix kayak es pot canviar.   
Complement:  Joc d’inflables al llac 1h. ( entra al mateix preu)  
*Poden escollir Barranc , enlloc de ràfting.  
 
Explicació de l’activitat de Ràfting:  
Descens de ràfting 14km. Una experiència emocionat i divertida per descobrir l’energia 
del Noguera Pallaresa.  

 
Lloguer de Canoa 1h.  
Lloguer de canoa doble/triple 1h o Kayak, per 
descobrir el Llac de la torrassa dintre del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.  
 
 
 
 

DINAR.  
Menú dinar Base Yeti  Llavorsí : Amanida de pasta i tonyina / Llonganissa a la brasa amb 
mongetes/ gelat / pa, aigua i vi.  
 
PREU PAQUET:  
 
*Ràfting + dinar + Lloguer Canoa 1h=  

Preu especial = 55€  per persona 
   
 
*Anul·lacions sense càrrec amb 24h d’antelació, sinó es cobrarà un càrrec si no és una 
cancel·lació per part de l’empresa.  
 
 
 

Descripció  



 

Reserva amb 24 hores d’antelació 

 

 

  
 
 
                             

                                     Ràfting + Entrepà+ Barranc 
 
*Paquets d’aventura Llavorsí ( per anar pel seu compte)  
 
 Paquets destinats a tot el públic, pels més aventurers. Han d’anar amb el seu propi 
vehicle. 
 

o Duració trajecte pel Port del Cantó: 1h 30 min 
Andorra- Llavorsí ( aprox)  

o Calendari: Del mes d’abril al 12 d’octubre.  
o Horaris: 11.30h Ràfting / 14h Entrepà amb refresc 

(Base Yeti) /15h Barranc Berrós.    
( finalitza l’activitat a les 18h aprox)  

Condicions:  
Edat de nens: a partir de 6 anys.  
Equipament: Es requereix roba còmoda d’esport. Banyador, xancles i tovallola. 
Pel Barranc bambes que es puguin mullar.  
Important: Saber nedar, sinó s’ha d’avisar amb anterioritat.  
  
Explicació de l’activitat de Ràfting:  
Descens de ràfting 14km. Una experiència emocionat i divertida per descobrir l’energia 
del Noguera Pallaresa.  

Explicació de l’activitat de Barranc  
El barranquisme consisteix en anar superant 
aquests canvis de recorregut: caminant, nedant, 
desgrimpant o rapelant, si cal. Trobarem tres 
ràpels, diversos tobogans i piscines naturals 
excavades a la roca pel pas dels anys. És un dels 
barrancs ideals per descobrir aquest esport i 
iniciar-se en aquesta activitat al cor dels Pirineus. 
 

DINAR.  
Entrepà + beguda + fruita (Base Yeti) : Podreu escollir entre una varietat d’entrepans i 
una beguda ( refresc o aigua)  + una fruita. 
 
PREU PAQUET:  
 
*Ràfting + Entrepà + Barranc Berrós 

Preu especial:  69€  per persona 
  

 

 

Paquets aventura Andorra-Llavorsí 

Descripció  


