QUI SOM? El transport de viatgers del Pallars
► Autocars Palmerola som l’empresa de referència de transports de
viatgers del Pallars. Som la tercera generació de l’empresa familiar
fundada fa més de 50 anys.
► Disposem d’una flota d’autocars de 55, 53, 37, 30 i 16 places amb els
últims sistemes de seguretat i de confortabilitat.
► L´experiència acumulada del nostre equip de conductors és una
garantia de seguretat en els desplaçaments i del tracte amable amb
els passatgers.

QUÈ OFERIM? Som professionals del territori! Coneixem el territori!
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Servei professional, fiable i eficaç. Servei de qualitat.
Tracte proper i amable amb el client.
Experiència de transport segura, positiva i agradable.
Experiència en circular per carreteres locals amb neu, gel i boira. Conductors experimentats.
Resposta ràpida en la solució d’imprevistos.
Flexibilitat envers demandes del nostres clients.
Vehicles de diferents places per adaptar-nos a les vostres necessitats de transport.
Vivim al Pallars!
Coneixem el Pallars!

Us venim a buscar allà on sigueu!
Us portem allà on vulgueu!

Del Pallars al món!
Ens agrada viatjar!

ON SOM? A Tremp, la capital del Prepirineu lleidatà
► La nostra base d’operacions és a Tremp, capital de la comarca del Pallars Jussà, nucli clau de
comunicacions i accés principal al Pirineu i Prepirineu lleidatà.
► VALL DE BOÍ  Pistes d’esquí de BoíTaüll, Romànic Patrimoni Mundial,
Parc Nacional d’Aigüestortes
► SALÀS DE PALLARS i LA POBLA DE
SEGUR  Les botigues de Salàs, el
tren dels llacs i modernisme
► CONCA DE TREMP, ISONA i BOIXOLS
 Geologia i Terra de dinosaures
► PANTÀ DE SANT ANTONI i DE
TERRADETS  Activitats esportives
aquàtiques
► MUR i LLORDÀ  Castells de frontera
► VALL FOSCA  Central Hidroelèctrica
de Cabdella, el Telefèric de la Vall
Fosca i excursionisme.

► SORT i RIALP  Rafting i Esports
d’aventura
► SKIPALLARS i BAQUÈIRA-BERET 
Pistes d’esquí d’Espot , Portainé,
Tavascan i Baquèira-Beret
► ESPOT  Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici
► CONGOST DE COLLEGATS  Escalada i
l’Argenteria
► GERRI DE LA SAL  Les Salines,
Monestir de Santa Maria i Llac de
Montcortès
► MONTSEC i ÀGER Parc astronòmic i
centre d’observació de l’univers,
escalada, trekking i senderisme
► CONGOST DE MONTREBEI 
senderisme i esports aquàtics

QUINS SERVEIS I CLIENTS? Movem grups amb ganes de passar-s’ho bé!
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TRANSPORT ESCOLAR: Som la principal empresa en rutes de transport escolar al Pallars Jussà.
EXCURSIONS I SORTIDES: Escoles, Instituts, Casal d’avis, Esplais i Associacions.
TRANSFERS: Colònies, Estades a la neu, AVE i Aeroport.
SORTIDES ESPORTIVES: Clubs esportius, Curses de muntanya i Esquí.
SORTIDES DE GEOLOGIA: Escoles, Universitats i Professionals.
SOPARS, FESTES, BODES I COMIATS DE SOLTERS: Empreses, Grups d’amics i associacions.
VIATGES: Organització i realització de rutes turístiques en col·laboració estreta amb agències de viatges locals.
GEOTURISME: Organització i realització de rutes geològiques en col·laboració amb operadors locals
especialitzats.

