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Dissenyada per Camins, empresa fundada l’any 1986 per un grup 
de tècnics esportius i guies de muntanya professionals residents 
a la Val d’Aran, la ruta està pensada perquè els excursionistes 
puguin combinar el senderisme amb les aigües termals, allotjant-
se en hotels únics amb un forfet de serveis que inclouen també 
el transport d’equipatge a cada tram. La Via Calda travessa els 
Pirineus i es pot fer en quatre o en cinc etapes, entre el 20 de 
maig i el 20 d’octubre. També es pot dur a terme qualsevol etapa 
al moment en què es desitgi dins del calendari previst. Comença 
al Pont de Suert, a 847 metres d’altitud, i acaba a Les, a 634 
metres sobre el nivell del mar, amb un desnivell positiu acumulat 
de 2.095 metres i un desnivell negatiu de 2.350 metres. D’acord 
amb l’origen del viatger, l’organització també preveu l’opció de 
fer-la en sentit invers, des de Les, en direcció sud, fins al Pont de 
Suert. 

Aquesta ruta és el tipus de recorregut que els angloparlants 
anomenarien termal trek o els francesos rando balnéo, deno-
minacions que reflecteixen la presència d’aquests dos elements, 
el senderisme i els balnearis. A més de coincidir en el mateix 
concepte, Via Calda introdueix la referència a l’antiga calçada 
romana (Via) que travessava la Val d’Aran. 

Juntament amb altres rutes organitzades per Camins, com ara 
Setau Sageth, Encantats o El Gran Bucle, la Via Calda està inte-
grada a la marca “Caminant sense equipatge” (Hiking without 
luggage), creada enguany per Camins per identificar els recorre-
guts en els quals es trasllada cada dia l’equipatge de les persones 
d’un allotjament a l’altre, amb la qual cosa els usuaris només 
carreguen el que els cal per al mateix dia.

La Via Calda és una excel·lent combinació d’exercici físic en plena 
natura, tractaments termals, turisme cultural i bona gastronomia. 
En aquest reportatge hem optat per descriure’n la modalitat en 
cinc etapes, en ser aquesta la fórmula que permet de fer l’itinerari 
amb més tranquil·litat i gaudir més de les estades en els hotels 
termals.  D’acord amb José Luis García, director de Camins i guia 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb 
una llarga experiència en expedicions d’alta muntanya arreu del 
món, es tracta d’una ruta fàcil perquè es fa per senders i, a més, 
només una etapa — la que va de Caldes de Boí als Banhs de Tre-
dòs— és d’alta muntanya. Està pensada per a un tipus de públic 
com ara les persones que s’inicien en el senderisme de travessa 
o fins i tot per a famílies senderistes i es troba entre les rutes per 
etapes més assequibles que hom pot fer actualment al Pirineu. 

Senderisme, cultura i balnearis a 
l’Alta Ribagorça i a la Val d’Aran

Recórrer a peu 88 km, principalment per itineraris de 
muntanya i pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, visitar les esglésies romàniques de 
la Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat, conèixer la 
cultura i el llegat cultural i artístic de l’espectacular 
Val d’Aran, gaudir dels circuits termals del Balneari de 
Caldes de Boí, dels Banhs de Tredòs i de les Termes de 
la Baronia de Les o fer un tast de la gastronomia 
pirinenca. Tot això és, entre d’altres coses, la Via Calda.



La ruta combina el senderisme 
Amb les aigües termals, i permet 
allotjar-se en hotels únics amb 
un forfET de serveis que inclou 
també el transport d’equipatge
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Sant Climent de Tahüll, fita emblemàtica del romànic de la Vall de Boí.

ETAPA 1
Distància: 18 km
Temps a peu: 5 hores 
Desnivell: + 410 m

El Pont de Suert - 
ErilL-La-Vall

El Pont de Suert, capital de l’Alta Ribagorça, és el punt de 
partida de la Via Calda. Per aquesta població discorre la 
Noguera Ribagorçana. L’Església Nova, obra d’Eduardo To-
rroja i dedicada a l’Assumpció, n’és un dels principals llocs 
d’interès per la seva singularitat dins l’arquitectura contem-
porània. Des d’aquí, la ruta segueix el Camí de l’Aigua, pas-
sant pels salencars de Llesp i Barruera, el nucli de Barruera 
i, finalment, arriba a Erill-la-Vall. Les esglésies d’aquestes 
dues darreres localitats han estat declarades Patrimoni de 
la Humanitat. A Erill-la-Vall també es pot visitar el Centre 
d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí. L’allotjament 
per a aquesta nit és en una casa rural.

Sant Climent de Tahüll, fita emblemàtica del romànic de la Vall de Boí.



Erill-La-Vall - 
Caldes de Boí

És l’etapa més curta, dissenyada per poder conèixer 
les esglésies de Boí i Taüll, Patrimoni de la Humanitat, 
i gaudir a fons de les instal·lacions del Balneari de 
Caldes de Boí. Des d’Erill-la-Vall s’enfila el camí fins a 
Boí, on es visita l’església de Sant Joan, abans de con-
tinuar fins a Taüll, on es poden veure les esglésies de 
Sant Climent i Santa Maria de Taüll, i Caldes de Boí, 
amb les seves aigües termals a 1.500 m d’altitud.

El Balneari de Caldes de Boí abasta 24 hectàrees de superfície, amb una 
gran extensió de jardins per la qual hi trobem repartides les 37 fonts 
d’aigües mineromedicinals de diferents composicions i temperatures, que 
oscil·len entre els 4°C i els 56°C. L’integren l’Hotel Manantial (de 4*), 
l’Hotel Caldas (de 3*) i el Centre Termal d’Estètica i Bellesa, que ofereix 
una àmplia i diversificada gamma de serveis i tractaments subministrats 
per personal especialitzat i sota control mèdic. Entre els serveis que s’hi 
ofereixen destaquen els banys d’aspersió oxigenada, les dutxes a pressió i 
els diferents massatges disponibles, com ara el geotermal (massatge amb 
pedres fredes i calentes). També són dignes de ser esmentades les estufes 
naturals, la teràpia de fang i les inhalacions, entre d’altres. Entre les indica-
cions terapèutiques de les aigües de Caldes de Boí hi figuren malalties arti-
culars, artrosi, gota, fibrosi, miàlgies, seqüeles postraumàtiques, ciàtica, les 
afeccions respiratòries, problemes dels aparells circulatori, urinari i digestiu, 
afeccions dermatològiques i també del sistema nerviós. 

Caldes de Boí disposa de quatre restaurants. El Restaurant a la Carta 
ofereix un servei de restauració a la carta amb una barreja de productes 
característics de la comarca i el seu toc personal. El Restaurant Manantial 
és el restaurant principal de l’hotel del mateix nom i s’hi ofereix esmorzar 
i dinar/sopar per a clients en règim de mitja pensió o pensió completa en 
menú diari de 3 primers, 3 segons i 3 postres, a més d’un Menú Dietètic. 
El Consorcia és el restaurant de l’Hotel Caldas i procura els mateixos 
serveis que el Restaurant Manantial per a clients del Caldas. Finalment, 
hi ha el Restaurant-Brasseria Club Piscina, situat al costat de les piscines i 
que obre al migdia durant la temporada estival per oferir un menú a base 
d’amanides i carns a la brasa acabades de fer a la seva pròpia barbacoa.

El Balneari de Caldes de Boí, relax en plena natura.

ETAPA 2
Distància: 9 km
Temps a peu: 4 hores
Desnivell: + 310 m i - 190 m
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ETAPA 3
Distància: 18 km
Temps a peu: 6 hores 30 minuts
Desnivell: + 1.100 m i – 810 m

Caldes de Boí - 
Banhs de Tredòs

L’Hotel Balneari Banhs de Tredòs disposa de 8 habitacions dotades 
amb aigua termal a una temperatura de 33°C procedent d’una 
surgència termal natural utilitzada des de l’època romana. Són aigües 
sulfuroses indicades per a tractaments dermatològics, respiratoris i 
articulars. Quant a les instal·lacions hidrotermals, es pot gaudir d’un 
Circuit Termal que consta de piscina natural d’aigua termal, sauna 
finlandesa, jacuzzi i pediluvi natural. Es troben a l’exterior, en plena 
natura, a la vora del riu i al límit d’un espectacular bosc d’avets i pins, 
la qual cosa fa que banyar-s’hi sigui una experiència natural durant 
tot l’any, fins i tot quan la neu envolta tota la piscina amb una alçada 
que pot arribar a superar els dos metres. A l’interior hi ha cabines per 
a tractaments amb terapeuta (massatges, embolcall de fang termal, 
peeling, dutxa Vichi i banyera d’hidromassatge). Banhs de Tredòs 
disposa també d’una terrassa on se serveixen menús de brasa i en-
trepans, i d’un acollidor restaurant amb xemeneia que funciona a la 
carta. Durant la temporada d’hivern l’accés a totes les instal·lacions es 
fa amb motos de neu, atès que no és possible utilitzar altres vehicles 
a motor.
Opció amb taxi des de Caldes de Boí a Cavallers
Distància: 14 km 
Temps a peu: 5 hores 30 minuts
Desnivell: + 765 m i – 810 m

Des del balneari de Caldes de Boí es puja fins al pantà de 
Cavallers. Tot seguit es continua a través del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fins al port de Caldes, 
situat a 2.550 m, i al Refugi de Colomers, amb arribada als Banhs 
de Tredòs (a 1.740 m), l’estació hidrotermal més alta d’Europa. El 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l’únic parc nacional a 
Catalunya, amb una superfície de 14.119 ha. La part occidental, 
accessible des de la Vall de Boí, comprèn la conca alta del riu Sant 
Nicolau, aigües amunt de l’Estany de Llebreta, l’Estany Llong i 
l’Estany Redó o Dellui. En sortir del parc, ja en territori de la Val 
d’Aran, s’accedeix al gran circ de Colomers, amb un total de 
48 llacs. Després d’una etapa d’alta muntanya, el circuit termal 
dels Banhs de Tredòs i la cuina creativa del seu restaurant són els 
millors preliminars per a un descans reparador.

El circuit termal exterior dels Banhs de Tredòs, obert tant a l’estiu com a l’hivern.



Banhs de Tredòs - 
Vielha

ETAPA 4
Distància: 22 km
Temps a peu: 6 hores
Desnivell: + 275 m i – 1.010 m

Des de l’Hotel Balneari Banhs de Tredòs es puja 
al coll de Porera (2.015 m) i, tot seguit, s’inicia 
el descens fins a Baqueira (a 1.500 m), Salardú 
i Arties. En aquesta localitat, seu del Parador 
Nacional de Turisme Gaspar de Portolà, es visita 
la surgència termal, per a la qual l’arquitecte ja-
ponès Isozaki va fer un projecte de banys termals. 
Finalment, es continua baixant fins a Vielha 
(974 m), capital de la Val d’Aran, on es poden 
visitar, entre d’altres llocs d’interès, l’església de 
Sant Miquèu, que acull la magnífica talla romàni-
ca del Crist de Mijaran; el Museu dera Val d’Aran; 
la Fàbrica dera Lan, i el Parador de Turisme. En 
finalitzar aquesta etapa el forfet de serveis de la 
Via Calda inclou l’entrada gratuïta al Palai de Gèu 
de Vielha, on aquell qui ho desitgi podrà gaudir 
de piscines climatitzades, sauna i gimnàs. Hi ha 
dues opcions d’allotjament per a aquesta etapa,
en hotel de 3 o de 2 estrelles.

Imatge del tram d’alta muntanya entre els Banhs de Tredòs i Vielha.

A Vielha el caminant trobarà tots tipus de serveis i propostes culturals d’interès. 
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La ruta segueix un tram del “Camin Reiau”, que discorre pel mar-
ge del riu Garona cap a Aubèrt (església romànica de Sant Martí 
i el preciós Bòsc de Varicauba), Es Bòrdes (església d’Era Mair de 
Diu deth Roser), Bossòst (església romànica d’Era Assumpció de 
Maria)  i Les, on es pot visitar la capella de Sant Blai i Eth Casteth 
(el Castell).

Final d’etapa i de ruta, Les ofereix als excursionistes les magnífi-
ques Termes de la Baronia de Les, un espai lúdic termal inaugurat 
l’any 2002 i basat en l’aigua sulfurosa que emergeix a les imme-
diacions de l’establiment a més de 30°C de temperatura, amb un 
cabal de 16.000 l/h captat a 300 m de profunditat. 

Utilitzades ja pels romans, es té constància que aquestes fonts 
termals van ser visitades per Pompeu, i s’hi han trobat inscripcions 
on es dóna les gràcies a les nimfes i a la deessa Lex pel guariment 
obtingut. Les seves aigües són riques en sílice i van acompanyades 
de gas sulfhídric en dissolució, la qual cosa els confereix una olor 
peculiar, i han estat reconegudes l’any 2011 de caràcter minero-
medicinal i d’utilitat pública. Aquests banys estan especialment 

indicats per combatre el reuma, l’artritis, l’artrosi i les afeccions 
de la pell i són excel·lents per al sistema circulatori i les vies 
respiratòries. El Circuit Termal s’inicia amb el vaporarium, seguit 
de la cabina de gel, dutxa amb galleda i dutxa lateral, tepidarium, 
sauna, 3 jacuzzis a temperatura variable, pediluvi, pista de reflexo-
logia podal, piscina termal interior i exterior i infusions al llarg de 
tot el recorregut.

Tractament facial i corporal amb caviar de la Val d’Aran
Pel que fa als tractaments personalitzats, a més dels massatges, 
embolcalls de fang o tractaments d’estètica més habituals, les 
Termes ofereixen una línia més avantguardista que inclou, entre 
d’altres, el tractament especial facial i corporal amb caviar fresc de 
primera qualitat de la marca Caviar Nacarii. Radicada a la mateixa 
població de Les, aquesta empresa disposa d’un grup d’artesans i 
biòlegs que elaboren un caviar exquisit segons el mètode tradicio-
nal dels mestres iranians i que ja és reconegut arreu del món com 
un dels més exclusius entre els caviars elaborats al Vell Continent. 
La gran quantitat d’aminoàcids, vitamines A, D, E i del grup B i 
oligoelements que posseeix el caviar el doten d’un gran poder 
hidratant.

Vielha - Les
ETAPA 5
Distància: 20 km
Temps a peu: 5 hores 30’ 
Desnivell: – 340 m

Els suggerents jacuzzis de les Termes de la Baronia de Les.
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El poble d’Unha, amb el singular campanar en forma de bulb.



Peu de foto Peu de foto Peu de foto Peu de foto

El tram del port de Caldes, clapejat de llacs i estanys, és un dels més espectaculars.

El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici

Aigua per tot arreu. Si alguna cosa defineix aquest parc 
són els més de 200 llacs o estanys, els impressionants 
riscos dels Encantats i els seus característics meandres 
d’alta muntanya (les aigüestortes). És un veritable pa-
radís per als amants de la natura: llacs, torrents, casca-
des, torberes, tarteres, pics agrests i boscos frondosos 
de pi negre, avet, pi silvestre, bedoll i faig són la llar de 
multitud de plantes interessants i fascinadors animals 
d’origen alpí o boreal.

Data de declaració: Decret de 21 d’octubre de 1955.
Reclassificació: Llei 7/88 de 30 de març, Llei 22/90 
de 28 de desembre i Decret 234/96 de 26 de juny 
de la Generalitat de Catalunya.
Instruments: PRUG (Decret 39/2003, de 4 de febrer, 
DOGC núm. 3825 de 19/02/2003).
Superfície: 14.119 ha.  A la zona de protecció: 
26.733 ha.
Província: Lleida.
Comunitat Autònoma: Catalunya.
Coordenades: Longitud 01º00 E. Latitud 42º35 N.
Telèfon: Casa del Parc (Boí): 973 69 61 89;
Casa del Parc (Espot): 973 62 40 36;
Centre d’Informació (Llessui): 973 62 17 98El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic de Catalunya.
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La Vía Calda

La Vía Calda es una ruta de 88 km de longitud que atraviesa las comarcas 
de la alta Ribagorça y la Val d’Aran, principalmente por itinerarios de 
montaña y por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Diseñada por Camins, empresa fundada en 1986 por un grupo 
de técnicos deportivos y guías de montaña profesionales residentes en la 
Val d’Aran, la ruta está pensada para que los excursionistas combinen el 
senderismo con las aguas termales, alojándose en hoteles únicos con un 
forfait de servicios que incluye el transporte de equipaje en cada tramo. Se 
puede hacer en cuatro o en cinco etapas, entre el 20 de mayo y el 20 de 
octubre. También se puede llevar a cabo cualquier etapa en el momento 
en que se desee dentro del calendario previsto.

El recorrido empieza en El Pont de Suert, a 847 m de altitud, y termina en 
Les, a 634 m sobre el nivel del mar, con un desnivel positivo acumulado 
de 2.095 m y un desnivel negativo de 2.350 m. En función del origen del 
viajero, la organización también prevé la opción de hacerlo en sentido 
inverso, desde Les, en dirección sur, hasta El Pont de Suert.

Entre los principales atractivos de la Vía Calda hay que destacar las visitas 
a las iglesias románicas de la Vall de Boí, Patrimonio de la Humanidad; 
el descubrimiento de la cultura y el legado cultural y artístico de la Val 
d’Aran; los circuitos termales del Balneario de Caldes de Boí, de los Banhs 
de Tredòs y de las Termas de la Baronía de Les, o la degustación de la 
gastronomía pirenaica.

La Via Calda es una ruta fácil ya que la mayor parte del recorrido discurre 
por caminos y tan sólo incorpora una etapa de alta montaña. Está dirigida 
a todo tipo de públicos, fundamentalmente a las personas que se inician 
en el senderismo de travesía, aunque también esta indicada para familias 
senderistas. Se trata de una de las rutas –organizada a través de etapas– 
más asequible que se pueden realizar actualmente en el Pirineo de Lleida. 

The Via Calda

The Via Calda is an 88 km long trekking route that crosses the comarques of 
L’Alta Ribagorça and La Vall d’Aran. It mainly follows mountain paths and runs 
through the Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park. The route was 
designed by Camins, a company that specialises in organising this type of route, 
thinking of ramblers who could combine trekking with taking the local thermal 
waters and staying at unique hotels, where the package also includes luggage 
transfers from stage to stage. It is possible to do the route in either four or five 
stages, between 20th May and 20th October. According to the organisers, this 
is a relatively easy route, as it follows footpaths and only includes one high 
mountain stage. Amongst the main attractions along the Via Calda are: visits to 
the Romanesque-style churches of the Vall de Boí, a UNESCO World Heritage 
Site; the chance to discover the culture and cultural and artistic legacy of the 
spectacular Vall d’Aran; the thermal circuits of the Caldes de Boí spa, the Banhs 
de Tredòs and the Termes de la Baronia de Les; and the tasty gastronomy of the 

Pyrenees.

La Via Calda
La Via Calda est une route de 88 km de longueur qui traverse les contrées 
de  l’Alta Ribagorça et du Val d’Aran, principalement par des itinéraires de 
montagne et par le Parc National d’Aigüestortes et Étang de Sant Maurici. 
Conçu par l’entreprise spécialisée Camins, le parcours a été  étudié  de façon à 
ce que les excursionnistes puissent alterner la randonnée et les eaux thermales 
tout en étant hébergés dans des hôtels uniques avec un forfait de services qui 
inclut aussi le transport des bagages sur chaque tronçon. Il est possible de la 
faire en quatre ou cinq étapes entre le 20 mai et le 20 octobre et, d’après les 
organisateurs il s’agit d’une route facile car elle suit des sentiers et ne comporte 
q’une étape de haute montagne. Parmi les principaux attraits de laVia Calda on 
peut citer les églises romanes de la Vallée de  Boí, Patrimoine de l’Humanité, la 
découverte de la culture et de l’héritage culturel et artistique du spectaculaire 
Val d’Aran, les circuits des stations balnéaires de Caldes de Boí, des Banhs de 
Tredòs et des Thermes de la Baronia de Les o, se laisser aller à la découverte de 
la gastronomie pyrénéenne. 

SERVEIS INCLOSOS AL FORFET DE LA VIA 
CALDA:

Baronia de Les

Més informació: 
Camins, Av. Pas d’Arrò, 5 baixos - 25530 VIELHA
Tel.: 973 64 24 44  
e-mail: camins@camins.net
www.camins.net
www.setausageth.com
www.andandosinequipaje.com
www.hikingwithoutluggage.com
info@hikingwithoutluggage.com

Garòs, just a mig camí entre Salardú i Vielha.

El caviar de la Val d’Aran, ideal per als tractaments cutanis.

Les etapes tenen entre 9 i 22 quilòmetres.




