
 

TROBADA DE PRIMAVERA 2016 

DISSABTE 4 de juny: 
– Arribada a l’hotel LLacs de Cardós de Tavascan a 
les 12 h del migdia 

– A les 12:30 visita guiada pel poble  on podrem 
conèixer la Història de Tavascan i les 
característiques meteorològiques (Clima) del 
mateix. 

– 14 h Dinar a l’Hotel Llac de Cardós 
– A les 17 h anada a peu fins a la Central 
Hidroelèctrica de Tavascan (aproximadament 200 
mts.) a fer-hi una visita, on podrem veure també un 
audiovisual. I un cop finalitzada la visita; temps 
lliure per passejar o gaudir de la piscina de l’Hotel. 

-A les 21 h sopar. 

DIUMENGE 5 de juny: 
– 9 h del matí esmorzar a l’hotel. 

– 10 h sortida cap al Pla de Bohavi o les bordes 
de Noarre, opcional anar els llacs de Tavascan que 
és una  sortida més llunyana. (Es concretarà un 
cop estiguem allà). 

-A les 14 h donarem per finalitzada la Trobada 



  

PREUS: 

Hi ha la possibilitat d’allotjar-se a n’aquest dos hotels que 
estan davant per davant i són del mateix propietari. 

Pensió completa a l’ Hotel Estanys Blaus ***: 59,50 euros. 

Pensió completa a l’ Hotel Llacs de Cardós*:  53,20 Euros 

Per poder fer la vostra inscripció cal que truqueu al 
telèfon d’atenció al soci: 670 865 355 
DATA LIMIT EL 15 DE MAIG 
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