EXCURSIÓELS FORATS PETITS I
23 DE FEBRER DE 2019

EL PAS DE S’ARANYA

Excursió
Els Forats petits i
el pas de s’Aranya
23 de febrer de 2019

Itinerari:
• Sa Calobra • Camí nou • torre des Bosc• pas de s’Aranya • s’Olla•
parets de Pareis• Forats petits • coll de s’ Obaga• sa Calobra
Grau de dificultat: Difícil Nivell 5 nivells de dificultat

Trobada: Alcampo, davant McDonal’s

La ruta transcorre fora camí, es necesita fer us de la grimpada i el pas es farà
amb material de segurertat.

Hora: 8:00 h.

Temps aproximat de marxa efectiva: Aprox. 4 h.

http://www.terraiaventura.com/

Llargada: 5 km.
Denivell acumulat aproximat 580 m.
INSCRIPCIÓ: CORREU A

TOT COMENÇA AMB UNA PRIMERA PASSA

Una ruta d’aquelles plenes de Guaus! , que no saps cap on
has de mirar si vols deixar de dir “quina meravella”!.
Els Forats Petits del torrent de Pareis es troben a la seva
paret esquerra mirant cap a la mar. Per arribar-hi
enfilarem 150 metres en vertical que ens faran sentir més
kabretes que mai.
Si bé per arribar als Forats Petits no es necessari fer el pas
de s’Aranya, anirem a sentir-lo de prop per tal de donar, si
cal un poc més d’adrenalina al dia.
El pas, tot i ser bastant vertical i està ben equipat, i encara que es pot fer sense
material, per temes de seguretat és recomanable portar arnés i baga
d’ancoratge.
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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 o botes de muntanya que us subjectin convenientment els turmells.
➢ Vestir-vos per capes de manera que no passeu en cap moment ni fred ni calor.
➢ Capelina o roba impermeable per si ens visita una inesperada pluja.
➢ Ulleres de sol, capell o gorra, crema solar.
➢ Frontal o llanterna.
➢ Llicència federativa de muntanya, mínim B.
➢ Si no teniu llicència ni n’esteu en tràmit, ens heu de portar el full d’exempció de responsabilitat degudament
signat i emplenat. http://terraiaventura.com/?wpfb_dl=35
➢ I també us aconsellem: fruits secs, begudes isotòniques, farmaciola personal, mocador de coll, brúixola i mapa
de la zona.
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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

