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Boí Taüll obre per primera vegada l’estació a 
l’estiu amb activitats de bicicleta i senderisme 
 

▪ El tret de sortida de la temporada serà el dimecres 23 de juny i durarà 

fins al diumenge 12 de setembre 

 

 
La bicicleta serà la protagonista a l’estació de Boí Taüll. 

 
 
Per primera vegada, l’estació de Boí Taüll, integrada ja plenament a l’estructura de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), obrirà les seves portes a l’estiu 
amb una àmplia oferta d’activitats que tenen la bicicleta i el senderisme com a 
protagonistes. L’obertura serà des de dimecres vinent, 23 de juny, fins al diumenge 
12 de setembre, de manera ininterrompuda. 
 
Per als amants de la bicicleta i perquè tota la família pugui gaudir de la Vall de Boí 
sobre dues rodes, Boí Taüll oferirà un servei de lloguer de bicis elèctriques i BTT, 
tant per a adults com per a infants. A més, hi haurà recorreguts guiats al domini de 
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l’estació per recórrer amb la bici elèctrica i un circuit infantil, en aquest cas tant de 
BTT i com elèctrica. 
 
Durant tota la temporada d’estiu, l’estació lleidatana comptarà també amb un punt 
d’informació per assessorar les persones visitants sobre rutes de senderisme i 
itineraris de muntanya, així com sobre les activitats que es poden fer al conjunt de 
la Vall de Boí. També hi haurà una terrassa oberta amb servei de restauració.  
 
La proposta de l’estació se suma a una completa oferta de propostes i activitats 
turístiques a la Vall, reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme com a 
Destinació de Turisme Familiar, i a l’Alta Ribagorça: des d’activitats d’aventura en 
plena natura fins a excursions a pobles amb encant en una vall que compta amb 
grans atractius com el romànic, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, les falles i un cel Starlight. 
 
Més informació i selecció de fotografies de recurs a: 
https://www.turismefgc.cat/material-multimedia-fgc-turisme/. 
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