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Senderisme Picos d’Europa
Véns ???
Córrer a triar
vacances !!!!!

PASQUA: Del 13/04 al 17/04/2017

Ens endinsarem a la zona més poc coneguda dels Picos
d’Europa.
Ens mourem per terres que es confonen entre Astúries i
Lleó, gaudint de la seva natura, la gent i els seus
costums
Enllaçarem caminades, poc convencionals,
deixaran indiferents.

que no ens

Menjarem cascades i beurem boscs i pedra, ensumarem
ocells, sentirem orris, ... les botes no deixaran de riure.

PLA DE VIATGE:
Sortida 13/04/2017 06:30 Tornada 18/04/2017 13:05
Avió directe Palma-Santander-Palma
Allotjament:
- del 13/04 al 16/04: Hostal Peña Santa-Oseja de
Sajambre
- dia 17/04: Hotel cèntric a Santander
El temps lliure fora d’excursions el dedicarem a fer
turisme pels voltants visitant zones d’interés.
Dades a tenir en compte per aquest viatge:
Grau de dificultat: Les rutes de trekking dissenyades, tot i ser espectaculars, són
senzilles i assequibles per qualsevol persona que realitzi de manera regular excursions.
És imprescindible tenir llicència de muntanya o assegurança de viatge que cobreixi
muntanyisme.
Qualsevol anul·lació després de la data màxima d’inscripció
despeses que per càrrec de l’associat s’hagin dut a terme.

meritarà

les

Els vehicles de lloguer seran conduits pels propis participants

PREUS ESTIMATS
Associats

480 €

No Associats

510 €

Places Limitades.
Aquests preus han estat calculats tenint en compte la cotització actual dels vols i
es poden veure modificats en virtut dels possibles canvis en el preu dels
passatges en el moment de realitzar la compra en ferm.

Inscripció, envieu un correu a:
kabretes@aesanostra.es abans del 19/01/2017 indicant
Nom

Núm. DNI

Telèfon

Disponibilitat per conduir

RUTES
Dia 13/04, dijous sant: Concejo de Amieva
Senda del Arcediano i Cabeza la Texa
12 km. 4 hores de ruta efectiva

Caminarem part de la
Senda del Arcediano via
empedrada, construïda en època romana, que comunica
l’orient asturià amb la Meseta.
Pujarem fins a Cabeza la Texa per cercar la mirada del
Macís del Cornión i el canyó del Dobra.

Dia 14/04, divendres sant: Concejo de Ponga
Picu del Colláu Zorru por la Foz de Enol
11,6 km. 5,5 hores de ruta

Amb el propòsit d’allargar la vista farem la passa al Parc
natural de Ponga a les muntanyes centre-orientals
d’Astúries,
Pujarem al cim del Pic Zorru, per la Cordal des de Peña
Ten entre les valls de Ponga i del Sella.
Recorrerem Foz d'Enol, seguint camins llaurats a la
roca, remuntant el Colláu Caldes i el Colláu Pomerín,
Arribarem a Collaínos de La Saeta des d’on guanyarem
l'aresta que ens portarà al cim del Picu Zorru.
Descens cap a Puertosus ballant entre els colls de la
zona fins arribar al bell bosc de Fana.

Dia 15/04, dissabte sant: Oseja de Sajambre
Pico Frailón
15 km. 5 hores efectives

Pujarem a una modesta però altiva i desafiant muntanya
situada a l'entorn del congost de los Bellos, privilegiat
balcó que ens permet tenir una de les millors vistes
d'aquest excepcional i trencat entorn paisatgístic.
El pico Frailón o pica la Plana, és un cim que no té res
de pla, ja que la seva cara oest ofereix una verticalitat
prodigiosa, que molts d’escaladors conquereixen a
través de la via "El silencio de Borregos ".
Assenyalar que l'aresta és una mica aèria i presenta un
ressalt vertical que encara que curt, necessita d'una
grimpada consistent. Per la resta, itinerari senzill, molt
relaxat i especialment bucòlic en els voltants del cim.

Dia 16/04, Pasqua: Concejo de Cabrales
De Poncebos a Bulnes pel canal del Texu
8 km. 3,5 hores efectives

Aquesta ruta ens portarà en un curt però intens passeig,
des de Poncebos, al típic poble de Bulnes, en ple cor
de los Picos de Europa, a través de la Canal del Texu
(canal del Teix), un impressionant congost format per
una antiga glacera que partia de la base del Pic Urriellu
(Naranjo de Bulnes) fins arribar a l'actual Poncebos.

