
SORTIDA D’UN DIA  

Sortida des d’origen en direcció Salas de Pallars, aturada per esmorzar en ruta a compte del client, i 
represa del trajecte fins arribar a Salas de Pallas, situat a la conca alta de Tremp. Coneguda antigament 
per la seva famosa fira d’animals de peu rodó, en ella ara retrocedim en el temps gràcies a que  Salàs 
ofereix una proposta museística singular que consisteix en recrear botigues i espais d’època a partir de 
l’exposició i divulgació dels béns de consum quotidians.  

Hi ha dos tipus d’espais que s’ambienten a través de les 
seves 8 botigues:  

 Els establiments que venien exclusivament productes 
amb marca:“ultramarinos y coloniales”, farmàcia, 
estanc, merceria-perfumeria i quiosc. 
 

 Els establiments que utilitzen necessàriament alguns 
d’aquests béns de consum immediats amb marca per a 
oferir algun tipus de servei: barberia, cafè, impremta. 
 

L’ambientació d’aquests espais s’aconsegueix a partir del mobiliari, 
de l’exposició dels productes més representatius de cada període 

i de l’exhibició de cartells i altres elements publicitaris. 

A més a més farem un recorregut històric pels seus bonics 
carrers i places i coneixerem la seva llarga historia. 

A continuació ens dirigirem cap al Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes, antiga abadia del segle XII adaptada a 
les necessitats del segle XXI que es trova emplaçada en un espectacular entorn natural de boscos, jardins 
i vinyes idonis per a disfrutar d’una bonica visita. 

Gaudirem en aquest meravellós entorn gaudint en primer lloc d’un bon dinar en el seu Restaurant el 
claustre  a base de: Amanida catalana amb embotits d’Os de Balaguer, Graellada de carn de corder, 
llonganissa i cansalada amb patata al caliu i allioli, postres, 
pa, vi, aigua i café.  

Després de la sobretaula farem la descoberta amb la visita 

guiada d’aquest conjunt històric i artístic del Monestir de 

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Un monestir 

fundat al segle XII, declarat Bé Cultural d'Interés Nacional 

l'any 1931. La visita guiada consisteix en un passeig per la 

història del monestir a partir dels edificis, escultures i altres 

detalls presents en el lloc. 

PREU: 50 Euros 
Inclou: servei de bus i guía acompanyant, les visites guiades dels monuments i espais, el dinar i 

assegurança de viatger. Organitza: HPass tours viatges. GC2825. Pl. Ramon Folch, 14-25250 Bellpuig (Lleida) 

Tel. 973320438. hpasstours.reserves@gmail.com .  

 SALAS DE PALLAS I LES SEVES BOTIGUES 

EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE BELLPUIG DE LES 

AVELLANES  

AMB  BON DINAR DE GERMANOR 


