Buchaca

Adreça : Cal Buchaca, Castellbò
Telèfon : 973352155

Descripció: Petit, acollidor i tranquil. Ubicat a la Vall del riu Carmeniu al centre del nucli de
Castellbó. Regentat per la família Buchaca.
Gran Sol

Adreça: Ctra.N-260 km 230 Montferrer
Telèfon: 973351332
Fax: 973355540
http://www.campingransol.com

Descripció: Situat a 13km d’Andorra i obert tot l’any, ideal per a la pràctica d’esports
d’aventura, golf, gaudir de la pesca, fer excursions o endinsar-se en els voltants tot seguint les
rutes romàniques. Perfecte durant totes les èpoques de l’any degut a la gran varietat
d’activitats a la natura, com ara buscar bolets, o l’esquí. El càmping disposa d’apartaments i
bungalows.

Refugi la Basseta

Adreça: St. Joan de l'Erm - 25712, Castellbò
Telèfon: 973298015
Fax: 973298015
http://www.santjoandelerm.com/

Descripció: Refugi d’alta muntanya

Alto Segre

Adreça: Ctra. N-260 km 230 Montferrer
Telèfon: 973351208 – 973351331
Fax: 973354074
http://www.hotelaltosegre.com/

Mas d’en Roqueta

Adreça: Mas d’en Roqueta, 12, 25712-Aravell
Telèfon: 973351995
Fax: 973355259
Email : info@masdenroqueta.com
http://www.masdenroqueta.com/

Descripció : Mas d’en Roqueta està situat a la comarca de l'Alt Urgell, dins el municipi de
Montferrer - Castellbò (el bressol dels Catars), a 730 metres d’altitud. L’any 1996 Mas d’en
Roqueta va complementar la seva activitat ramadera amb un petit restaurant de
muntanya. Al restaurant es pot degustar una varietat de plats elaborats amb els millors
productes de la zona gaudint d’un tracte familiar. El restaurant consta de 40 places
interiors i una carpa al jardí amb capacitat per a 20 persones. Disposem d'espaiosos
aparcaments i amplia zona jardí, i estem completament envoltats de camp, muntanyes i
boscos.

Cal Peret

Adreça: (Cal Peret Bellestar) Únic, S/N, 25712, Montferrer i
Castellbó
Telèfon: 973352656
http://www.turismorural.com/Ficha.aspx?ID=671

Cal Segú

Adreça : Cal Segú 25712-Sant Andreu de Castellbó
Telèfon : 973298272 – 629748024
Email : calsegu@hotmail.com
http://www.calsegu.com

Descripció: La nostra llar és una casa rústica amb decoració tradicional, menjador, sala de estar,
cuina amb forn de llenya, dues habitacions dobles amb bany, dues de triples amb llit de
matrimoni i una doble amb bany compartit. Calefacció central, foc a terra, era i pati.

Cal Tonet

Adreça: (Cal Lleis) Únic, 1 , 25714-Guils del Cantó
Telèfon: 619986022
Email: caltonet@hotmail.com

Descripció: En el bonic paratge de Guils del Cantó, ens trobem Cal Tonet, casa de poble amb
gran panoràmica per gaudir de la natura amb tots els serveis i comoditats.

Cal Lluís
(habitatge d’ús turístic)

El Paller de Cal Gatnau

Adreça: Camí de Sendes, núm. 3, Castellbó
Telèfon: 973352154

Adreça: (Cal Gatnau),25712-Turbias
Telèfon: 973352631 – 669154046
Email: calgatnau@yahoo.es
http: //www.trau.info/index.php?t=ari&id=14

Descripció: Antic paller totalment restaurat i convertit en una confortable casa de muntanya,
típica dels Pirineus, construïda amb pedra, fusta i teulada de pissarra.
El Paller de l’Antonet

Adreça: C/Únic s/n 25714-Guils del Cantó
Telèfon: 973298106 – 649181689
Email: info@agro-turisme.com
http://www.trau.info/index.php?t=ari&id=11

Descripció: L’antic paller de ca l'Antonet, situat al peu del poble, és avui un allotjament rural
independent (ARI), qualificat amb quatre espigues per la Comissió tècnica de l’associació
Turisme Rural Alt Urgell (T.R.A.U.). Disposa de tots els serveis i de totes les comoditats per a 8
persones: una cuina completa, un menjador-sala d'estar amb llar de foc, dues habitacions amb
bany i dues més amb bany compartit, una terrassa oberta i coberta, una era amb una barbacoa i
una font per a ús exclusiu dels clients, calefacció, una decoració rústica i unes vistes
panoràmiques que us traslladaran a un paradís de pau i de tranquil·litat

El Racó del Cal Maró

Adreça: Carrer Major núm. 1 25712-Castellbò
Telèfon: 973351608 – 618928229
Fax: 973351608
Email: calmaro@calmaro.com
http://www.calmaro.com/

Descripció: Antic paller del 1840. Restaurat com allotjament rural independent (ARI), es troba
dins el poble de Castellbò situat a 800 m. d’altitud. La casa té una cuina-menjador a nivell de
l’entrada amb una llard de foc, un equip de música, TV, vídeo, microones, nevera-congelador,
rentavaixelles, forn, cuina vitroceràmica, cafetera i tots el estris de la cuina, rentadora, planxa
etc. Hi ha 4 habitacions dobles, dos amb llits individuals i dos amb llits de matrimoni. Amb bany
a cada habitació. Hi ha una terrassa amb una barbacoa i una font amb taula i cadires. No
s’admeten animals. Al costat de la casa hi ha un porxo per deixar-hi els cotxes. I a sobre una
sala de jocs, i una petita mostra de les coses que feia servir la pagesia.
Era de Cal Gol

Adreça: ( Cal Gol) Casa Gol, S/N, 25712-Aravell
Telèfon: 973351990 – 619107890
Email: residencia@calgol.com
http://www.eracalgol.com

Descripció : A la vila d’Aravell hi trobem l’Era de Cal Gol. Una de les cases pairals mes
antigues. Hem restaurat l’era tal com anys antuvi, incorporant un petit jardí més actual. Un dels
pallers l’hem reformat : La planta baixa, antigament la quadra, ara hi trobem diversos
ambients. Una sala comuna amb un espai de lectura que incorpora una petita biblioteca:
informació de l’entorn, llegendes dels nostres pobles de muntanya; Un espai dedicat a escoltar
cançons tradicionals catalanes. L’escala ens porta a la primera planta, on hi trobem l’entrada
dels dos apartaments: “Gol” i “Gual” (antiga denominació de Cal Gol). Dividits ens dos plantes:
la primera pel menjador i la cuina, i la segona pels dormitoris i banys.
El Mirador

Adreça: Camí Vell, Vilamitjana
Descripció: habitatge d’ús turístic

La Rectoria

Adreça: Plaça de l’Esglèsia 11, Castellbó
Telèfon: 689 47 98 00
http://www.rural-larectoria.com/

Descripció: La Rectoria són tres apartaments amb molt d'encant ubicats a Castellbó (Alt
Urgell). Podràs gaudir del silenci, de la natura enmig d'un poblet medieval.

Cal Ferrer

Adreça: Carrer Chic, núm. 18, Castellbó
Telf. (+34) 649 82 42 10
info@casa-ferrer.com
http://www.casa-ferrer.com

Molí del Pau

Adreça: Carrer Major núm. 1 25712-Castellbò
Telèfon: 973351608 – 618928229
Email: molidelpau@terra.es
http://centralrural.com/encantorural/molip_fr.htm

Descripció : Antic molí restaurat con allotjament rural independent (ARI) al poble de
Castellbò, situat a 800 m. d’altitud i amb tots els serveis. Dues habitacions dobles amb
bany, calefacció central, jardí amb barbacoa i terrassa, piscina al poble, bicicletes i cavalls a
15 minuts de la casa. No s’admeten animals.

