EXCURSIÓ ALFÀBIA: PUIG DE SON PALOU
PAS DES PORCS I D’EN TOPA

(DE S’ARITJAR)

Excursió
Alfàbia: Puig de son Palou
(de s’Aritjar)
Pas des Porcs i d’en Topa

24 de febrer 2018

Itinerari:
• Coll de Sóller• Bosc d’Alfàbia •Pas des Porcs • Pla des Pins • Puig
de son Palou (1025 m.)• (pas des Porcs) •Comellar dels Diables• Pas
d’en Topa • Coll de Sóller

Trobada: Ocimax davant MediaMark

Grau de dificultat: Moderat (fácil) . Dificultat penalitzada pel rost
de pujada a superar la primera part de la ruta.

Hora:8:30 h.

Temps aproximat (amb aturades) i llargada : 7 h. 9,5 km.

http://www.terraiaventura.com/

Altures: mín 435 màx 1.025m. Ascensió acumulada 500m. aprox

INSCRIPCIÓ: CORREU A

TOT COMENÇA AMB UNA PRIMERA PASSA

Farem una ruta preciosa pels voltants Palou (de s’Aritjar) molt a prop dels
de la serra d’Alfàbia.

repetidors de televisió.

Posarem la passa al seu roquissar i

Davallarem de nou cap a l’altre pas

gaudirem també de l’ombra dels seus

dels Porcs (segons mapa IGN) i

boscs d’ullastres i alzines.

transitarem un poc pel torrentó fins a

La primera part de l’excursió serà de

fer-nos amb el pas d’en Topa que ens

pujada i anirem a cercar el pas dels

ajudarà a tornar cap a cas

Porcs (segons mapa Alpina) per fer-

Per la seva ubicació, el 360º de dalt

nos amb el pla de la serra que ens ha

d’aquesta serra no ens deixarà

de dur fins el cim del puig de son

indiferents...

KABRETES@AESANOSTRA.ES
INDICANT NOM I LLINATGES I NÚMERO DE
MÒBIL DEL/S PARTICIPANT/S ABANS DE
DIVENDRES 23-02-2018

EXCURSIÓ ALFÀBIA: PUIG DE SON PALOU
PAS DES PORCS I D’EN TOPA

(DE S’ARITJAR)

Què no podeu oblidar ???
 Menjar i beure per tot el recorregut: es recomanen al manco 2 litres d’aigua i menjar ric en sucres que ens aporti
energia i sigui de bona digestió.
 Sabates de muntanya que comptin amb bona sola per no llenegar.
 Roba de pluja per si ens sorpren un xàfeg.
 Farmaciola personal.
 Ulleres de sol, capell o gorra i crema solar.
 Llicència federativa de muntanya.
 Si sou asociats i no teniu llicència ni n’esteu en tràmit ens heu de portar el full d’exempció de responsabilitat
degudament signat i emplenat.





Avançar-se al guia i abandonar la ruta marcada
Deixar brossa a la muntanya
Fer malbé el camins i transitats
Maltractar la fauna i la flora
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