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TRAVESSA A L’ALT PIRINEU’
Véns ????

PASSES PEL CEL
Dates: 17 AL 25 D’AGOST 2018

(partida i tornada 23:00)

Paisatges impressionants i salvatges
d'alta muntanya!

On anem?

AL CEL
La Porta del Cel és una travessa per etapes
que transcorre entre el Pirineu català
(Pallars Sobirà) i el Pirineu francès (Arieja)

La nostra aventura ens durà fins a la Pica
d'Estats (3.143m).
També ens farem amb el pic de Certascan
(2.853m) i descobrirem la gran bellesa dels
llacs d'origen glacial.

Per on deixarem les nostra petjada?
El recorregut transita per l'interior del Parc Natural de l'Alt Pirineu; Aquest parc natural es
caracteritza pels boscos frondosos, les valls profundes i les altes muntanyes, que s’enfilen més
enllà dels 3.000m d’altitud.

Ens trobarem amb curioses amistats, descobrirem nombrosos llacs d’origen glacial i sobretot
gaudirem de fer la passa a les alçades.

La nostra aventura en portarà fins a la Pica d'Estats (3.143m) i el pic de Certascan (2.853m).
i ens permetrà descobrir nombrosos llacs d'origen glacial.

Com farem la ruta?

Us proposem fer la travessa en 5 etapes fent
nit en 4 refugis d'alta muntanya: el
càmping/refugi de Graus, el refugi de
Certascan, el refugi de Pinet i el refugi de
Vallferrera.
Tots els establiments són al vessant català
dels Pirineus, excepte el refugi de Pinet, que
és al vessant francès.

La longitud total de la ruta és de 65 km
amb uns 11.000 m de desnivell acumulat.
La distància mitjana diària és d'uns 13 km
i el desnivell mitjà positiu és d'uns
1.150m.
Avancem sempre per un terreny d'alta
muntanya abrupte i molt exigent.
Ruta adequada per a persones que
practiquen esport amb freqüència o que
estàn habituades a realitzar caminades de
dia sencer amb desnivells importants.
Dificultat tècnica: Baixa-Mitjana.

I en acabar què?
AIGUA A L’ESTIU.... AVENTURA A LA
NOGUERA PALLARESSA:

Raffting, bot presa de Sort,
barranquisme ... !!

🚣🌊🚣

Material individual imprescindible:
Travessa:
Grampons, tallavents, roba d´abric, roba transpirable i còmoda, pantalons llargs i mitjons
de muntanya, botes de muntanya de canya alta per protegir els turmells, guants, braga i
gorro. Roba d’aigua i funda impermeable per a la motxilla.
Ulleres de sol, crema solar, protecció per als llavis i gorra.). Motxilla de muntanya adequada
30-45 litres de capacitat. Frontal o llanterna. Farmaciola personal. Sac de dormir o sacllençol (als refugis hi ha flassades).
Riu:
Tovallola, banyador, sabates esportives per transitar pel riu.

Dades a tenir en compte per aquest viatge:


PLACES LIMITADES A LA DISPONIBILITAT ALS REFUGIS DE MUNTANYA

PREUS
ASSOCIAT
NO ASSOCIAT

550 €
585 €

Aquest preu és orientatiu i és podrà veure modificat, a l’alça o a la baixa, en
virtut de la cotització del vaixell. En el darrer càrrec es farà la liquidació del
diferencial que s’hagi produït
Inclou: Passatges vaixell en camerot quàdruple, trasllats interiors,
allotjaments, pensió completa durant la Travessa, dormir i berenar als hotels,
samarreta tècnica, material de seguretat al riu.
No Inclou: Benzina i menjades els dies d’hotels
El mateix dia de inscripció, una vegada que us confirmem la plaça al refugis,
es realitzarà el primer pagament de 200 €.
Tota anul·lació que es doni amb posterioritat suposarà l’abonament de les
despeses meritades tant individuals com de grup.
La resta de l’import del viatge s’ha de fer efectiu abans del 15 d’agost.
Inscripció: envieu un correu a kabretes@aesanostra.es tot d’una !

