
 

El dia �� d	agost vam anar fins al Parc Nacional d	Aigüestortes� Hi ha 

dues maneres d	accedir al parc� una per Espot que dóna a l	Estany de 

Sant Maurici i els Encantats� o per Boí com va fer nosaltres per anar 

cap el planell d	Aigüestortes i� també� a la cascada de Sant Esperit� 

El planell d	Aigüestortes està a )*++ metres d	altitud i és un recorregut 

circular totalment pla i recomanat per realitzar amb nens de totes les edats 

i� amb possibilitat de fer-lo amb cotxet� 

Com arribar	 - Heu d	agafar la carretera L0++ un cop passat el Pont de 

Suert� Continueu per la L0++ i passareu els pobles de Llesp� Barruera i 

Erill de la Vall� quan passeu aquest últim hi ha un desviament a la 

dreta  cap a la carretera L0+) en sentit a Boí� Un cop arribeu a Boí hi ha 

una zona d	estacionament gratuït a la dreta de la carretera on podreu 

deixar el vehicle�  

 

  



 

Ruta	 - Un cop estacionat el vehicle heu de pujar les escales que hi ha 

fins a la plaça del Treio on hi ha l	Associació de taxis de la Vall de Boí� 

Per accedir al parc està prohibit fer-ho amb vehicle particular� S	ha de 

deixar el vehicle a Boí com vam fer nosaltres o a la zona d	estacionament 

que hi ha habilitat a l	entrada del parc� Les tarifes d	anada i tornada són 

de )+��+€ per adults i de :�;+€ per nens� 

El trajecte són uns )� quilòmetres en taxi fins al punt de sortida de la ruta 

on hi ha una caseta d	informació� 

Després de sortir de la caseta d	informació� a uns �++ metres hi ha el 

mirador de Sant Esperit� punt panoràmic sobre la riera de Sant Nicolau� 

 

 

 



 

Un cop vist el mirador hem de tornar fins a la caseta d	informació i 

continuar per la pista de terra vorejant el riu� primer per la pista i� després 

per passarel·la de fusta� Aquesta ruta és circular� 

 

 

 

 

  


