
                                

 
 

Viatge amb el Tren dels Llacs 
 

   El proper dissabte 18 de maig, l’Ateneu Terrassenc en col·laboració amb el Club Ferroviari de Terrassa, ha 

organitzat un viatge amb el tren dels Llacs, que va des de Lleida fins La Pobla de segur. 

   L’anomena’t Tren dels llacs, fa un recorregut d’uns 90 km travessant el massís del Montsec i el congost de 

Terradets, seguint el traçat del riu Noguera Pallaresa, passant per 31 ponts, 41 túnels i 17 estacions. 

   Un cop arribats a la Pobla de Segur, ens traslladarem fins la vila de Salàs de Pallars on farem una visita guiada per 

les famoses Botigues – Museu de Salàs, un recorregut per gairebé un segle de vida quotidiana per la farmàcia, 

l’estanc, la barberia i el cafè del poble, tal com eren fa molts anys. Acabada la visita podrem degustar un típic menú 

Pallarès en un restaurant de la població.   

   El programa del dia serà el següent : 

7,30 h – concentració de viatgers a la parada d’autobusos de l’estació del Nord (Renfe) 

8,00 h – Sortida puntual en autocar amb parada al Politècnic (Rambla) i Doré.  

9,45 h – Arribada a l’estació de Lleida. Temps per esmorzar. 

10,30 h – Sortida del Tren dels Llacs, direcció Balaguer. 

10,50 h – Arribada a Balaguer. Parada tècnica de 15 minuts per recollir viatgers. 

12,30 h – Arribada a La Pobla de Segur. 

12,45 h – Sortida en autocar cap a Salàs de Pallars. 

13,00 h – Visita a les Botigues – Museu. 

14,30 h – Dinar de germanor 

17,00 h – Sortida en autocar de Salàs cap a La Pobla de Segur. 

17,30 h – Sortida en el Tren dels Llacs de retorn cap a Lleida. 

19,30 h – Arribada a l’estació de Lleida. 

19,45 h – Sortida en autocar en direcció a Terrassa. 

21,00 h – Hora prevista d’arribada a Terrassa. 

   El preu del viatge per persona es de 65 €. I inclou el viatge en autocar de Terrassa a Lleida i retorn, el viatge en el 

Tren dels Llacs, el trasllat en autocar des de La Pobla de Segur fins a Salàs de Pallars i  tornada, la visita a les 

Botigues –Museu de Salàs, i el dinar al restaurant a Salàs. 

   Les places estan limitades a 55 persones i teniu de temps fins el dia 12 de maig. Els horaris son bastant 

aproximats. Procureu ser puntuals doncs el tren no espera a ningú. 

   Per a més informació podeu contactar amb l’Ateneu Terrassenc tel. 937 891 574, o bé a l’adreça de correu 

electrònica, ateneuterrassenc@hotmail.com     
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