
 

 

CAVALLS WAKAN - RUTA DE LA MASIA DE PERACALÇ  

2 DIES A CAVALL DESCOBRINT TERRITORI I CULTURA 
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RUTA A CAVALL DE LA MASIA DE PERACALÇ. 

Avui dia, el cavall no es present a la nostre vida quotidiana, ja no es un eina de treball com en temps passats, però 

molta gent, tria passar el seu temps lliure amb aquest animals. Es retroba així, un animal magnífic, noble i molt 

sensible, que alhora ens fa reconectar amb la vida al aire lliure, la natura, el silenci, l’espai i tot de sensacions que la 

vida urbana i les ciutats ens neguen. A cavall es descobreix el propi país, el territori i el mon rural, cavalcant per 

antics camins i senders, galopant per boscos i prats, pujant muntanyes i compartint l’esforç del nostre cavall i 

company. 

                   

Des de Cavalls Wakan, a Montcortès, t’oferim una ruta circular a cavall de 2 dies, fins a la Masia de Peracalç i 

tornada l’endemà al poble de Montcortès. Travessarem un territori amb un patrimoni de gran riquesa natural 

(geològica, paleontològica, astronòmica i biològica) i cultural (arqueològica, arquitectònica, gastronòmica, 

immaterial) amb reconeixement internacional, en un entorn feréstec  de transició entre el Prepirineu i el Pirineu, 

amb barrancs, congosts,  una variada flora i fauna i una cultura per descobrir… 

Cavalcàrem a la frontera entre les comarques del Pallars Sobirà i Pallars Jussà, província de Lleida, sempre dintre 

l’àmbit territorial del Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de Tremp-Montsec. Durant la ruta a cavall, passarem 

per diversos espais naturals protegits, com  l’Espai Natural Collegats-Queralt i l’Espai Natural Estany de Montcortès.  

 

                      

                                   Estany de Montcortès                                                                                Masia de Peracalç 

Si t’atrau el cavall i el vols coneix el millor descobrint altres paisatges, altres maneres de viure, i prendre consciencia 

del nostre vincle amb la terra, aquesta es la teva oportunitat. Apujar-se a un cavall es el principi  d’una aventura, que 

ens portarà també a un descobriment personal, els cavalls sintonitzen de manera molt profunda amb el nostre 

interior, ens connecten amb l’univers i ens ajuden a ser millors persones. 



 

 

La Ruta de la Masia de Peracalç la fem sempre amb grups reduïts, de 4 persones com a màxim, per tal de poder 

oferir una atenció personalitzada, adaptant-nos  al vostre ritme i nivell amb la màxima seguretat. 

Durant la ruta a cavall aconsellem portar roba adequada a l’època de l’any i a la climatologia. Pantalons llargs, calçat 

còmode i tapat i protecció solar a l’estiu, per poder gaudir plenament de la natura en estat pur i compartir amb els 

nostres cavalls una experiència inoblidable. 

També és útil portar: mòbil i/o càmera de fotos, impermeable i jersei per si bufés vent o plovisquegés i qualsevol 

altra cosa que considereu que podeu necessitar durant el dia, tot ho col·locarem a les alforges del vostre cavall, 

sempre amb el pes ben repartit en tots dos flancs del cavall. 

La resta del vostre equipatge el tindreu en el cotxe d’assistència i el trobarem amb el dinar del primer dia, per si 

voleu agafar o deixar alguna cosa, i després al vespre quan arribem a l’allotjament a la Masia de Peracalç. El segon 

dia, una vegada sortim de la masia ja no disposareu de l’equipatge fins al nostre retorn a Cavalls Wakan, a 

Montcortès. 

Horaris:  

Dia 1: Sortida de Cavalls Wakan: 10.00h.     Dinar: 15.00h.    Arribada a la Masia de Peracalç: 19.00h. 

Dia 2: Sortida de la Masia de Peracalç: 10.00h.-12.00h.          Arribada a Cavalls Wakan: 15.00h.-17.00h. 

Aquests horaris són orientatius, en funció del ritme de la marxa, les parades i l’horari de sortida del 2n dia. 

Distàncies:      Dia 1: 20km.          Dia 2: 14km.          Total: 34km. 

 Preu per persona, 280€. Inclou: 

• Cavalls tranquils, segurs, totalment fiables i molt fàcils de guiar.                                                   

• Guia professional i coneixedor de la zona que us proporcionarà tot tipus d’informació del entorn durant la 

ruta.    

• Tot l’equip necessari per gaudir còmodament i amb seguretat de la sortida.                                  

• Cotxe d’assistència que s’ocuparà dels trasllats del equipatge fins a la Masia de Peracalç.                                                                                                   

• Assegurança obligatòria d’accidents i responsabilitat civil.   

• Allotjament a la Masia de Peracalç amb tots els serveis.                                                                       

• Tots els àpats (dinar i sopar del 1er dia i esmorzar i pícnic del 2on dia) amb productes locals del Pallars, per 

descobrir la nostra rica gastronomia.          

Mes informació i reserves: 

Cavalls Wakan     Tel: 617 574 927   email: info@wakan.es     Web: www.wakan.es   25513 Montcortès 

 

 



 

 


