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El projecte de Vine al Pallars, Viu 
el Jussà ha iniciat la campanya 

pel 2016 amb la finalitat d’oferir als 
visitants una experiència única i molt 
arrelada al territori: a banda d’una 
bona experiència de pernoctació, 
el Jussà organitza activitats úniques 
per tal que el visitant descobreixi en 
primera persona la comarca.

A partir del mes de març, Vine al Pa-
llars, Viu el Jussà proposa una agenda 
d’activitats molt completa: un total de 
104 propostes experiencials, properes 
i exclusives. On destaquen especial-
ment les sortides guiades, que pro-
posen més de 20 itineraris diferents 

Vine al Pallars
Viu el JussàUn paradís 

per descobrir
contacte de les empreses que formen 
part del projecte, un mapa del Pallars 
Jussà i un calendari amb les activitats 
i festes populars que s’hi celebren el 
2016. La guia es pot trobar a qualse-
vol establiment adherit al projecte i a 
les oficines de turisme de la comarca. 
Com a novetat d’aquest any, Vine al 
Pallars, Viu el Jussà comptarà amb 
targetes de fidelització. Durant l’esta-
da al Pallars Jussà, cada vegada que el 
visitant consumeixi en un establiment 
adherit al projecte, obtindrà un segell. 
Un cop complets sis segells, podran 
dipositar la seva targeta en qualsevol 
establiment adherit i entraran en un 
sorteig per conèixer encara més a 
fons el Pallars, ja que podran triar 
entre una estada d’una nit per a 2 
persones en un allotjament adherit, 
un cistell de productes del Pallars 
Jussà, una activitat per a 2 persones 
o bé un àpat per a 2 persones en un 
dels restaurants adherits. 

pallars jussà_turismeturisme_pallars jussà

per conèixer i interpretar el paisatge, 
la cultura, la història i la riquesa de 
la comarca. També són rellevants les 
activitats esportives, lúdiques, cul-
turals, recreatives i gastronòmiques 
que apropen el visitant a la realitat 
del Pallars. Una oferta única i fixada, 
dirigida per productors i empresaris 
de la comarca, que satisfà al viatger 
inquiet i amant de la natura, de la 
gastronomia, de l’enologia i de la 
cultura.

El tret de sortida de la tempora-
da va ser, amb la sortida guiada; 
“acompanya un nivòleg”. A més de 
poder conèixer el món de la neu en 

profunditat, Vine al Pallars, Viu el 
Jussà durant la Setmana Santa també 
proposa un ampli ventall d’activitats 
per a poder gaudir del starlight del 
Pallars, descobrir com es fa la mel o 
fer un viatge al passat i convertir-te en 
un pagès.
Podeu consultar el calendari d’activi-
tats anual a www.viujussa.cat

Impulsat per l’Associació de Profes-
sionals de l’Àmbit Turístic del Pallars 
Jussà (APAT) i l’Associació de Resi-
dències de Cases de Pagès del Pallars 
Jussà les Vine al Pallars, Viu el Jussà 
compta amb la participació de 60 
empreses. D’aquestes, els allotjaments 

adherits ofereixen als seus clients les 
sortides de forma gratuïta. L’agen-
da d’activitats no és però tancada a 
aquest públic, sinó que hi pot accedir 
tothom amb un cost de 10 euros per 
persona. 

La guia Vine al Pallars, Viu el Jussà 
recull tota la informació útil per al 
visitant: detall de les sortides guiades i 
activitats programades, informació de 
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