
PODRÀS DINAR A:

Tasta  el producte local a :

BAR RESTAURANT CA DE XOQUIN
Adreça: Plaça Major, 1. 25527 Durro Durro (Lleida)
Contacte. tel 973 694 048 / julianestelle@telefonica.net

Allotja’t en l’entorn rural de :

CÀMPING DEL REMEI
Oferim un esmorzar de pagès amb productes de proximitat.
Adreça:  Carretera Vall de Boí, km.1'5. 25520 El Pont de Suert  
Contacte: Tel.676 458 412 / campingdelremei@gmail.com /
www.campingdelremei.com

CASA CALVERA
Cultivem l’hort i tenim gallines a l’aire lliure, que ponen uns ous molt bons.Cultivem l’hort i tenim gallines a l’aire lliure, que ponen uns ous molt bons.
Adreça:  Carrer Trinquet, 11.25552 Vilaller
Contacte: Tel.626103319 / casa.calvera2404@gmail.com

CASA HORTAL TURISME RURAL
A la Casa Hortal,  som ramaders. De joves vam començar amb l'activitat i una cosa 
complementa l'altra. Des d'aquí us podem recomanar visites a les altres explotacions, 
restaurants amb productes de proximitat, etc.
Adreça: Adreça: Passeig Sant Feliu, 39.25527 Barruera (La Vall de Boí)
Contacte: Tel.609038291 / info@casahortal.com / www.casahortal.com

CASA QUINTANA
Continuant les passes dels nostres avantpassats, apostem pel futur de la vida al camp. 
Inclou la visita a la nostra granja de vedells bruns ecològics on us explicarem els 
nostres coneixements, mentre intercanviem vivències. Sortida fins a les 17 hores.
Adreça: carrer Sant Antoni, 5.25526 Llesp 
ContacteContacte: Tel 628003596 / eva_cf@hotmail.com / www.casaquintana.net

HOTEL FARRÉ D'AVALL
Antiga casa pairal pirinenca transformada des de fa molts anys en petit hotel rural. 
Fonda de tota la vida  on es segueixen cuinant plats típics de la zona. A més, visita a la 
nostra explotació ramadera de vaques brunes. 
Adreça: Carrer Major, 10 .25527 Barruera
Contacte: Tel. 973694029 / hotel@farredavall.com / www.farredavall.com



pROPOSTES!PROPOSTES!

Benvinguts a Pagès La Festa us obre les portes de casa nostra per 
ensenyar-nos els ramats, les explotacions i els obradors. Dos dies únics per 
redescobrir on neix tot allò que mengem i conèixer de prop les persones que 
fan els aliments que ens arriben a casa. er viure una gran 


