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FRANÇA: OCCITÀNIA
Véns ????
Passes pel país dels Càtars
Dates: Pasqua, del 17 d’abril al 22 d’abril de 2019

Llenguadoc-Rosselló, els
Pirineus mediterranis!
Muntanyes històriques testimoni
permanent de Catalunya, altiplans
nevats on el fred vent del nord és
el protagonista, valls plenes de
vida...

On anem?
Al Pirineu!
La regió del Llenguadoc-Rosselló és situa a
l'extrem sud-oriental de França.
Ens mourem per la vessant nord de la gran
serralada pirenaica fronterera, al sud, amb
Catalunya.
El Llenguadoc-Rosselló és un territori
emblemàtic pel poble català i concretament del
Regne de Mallorca, amb un patrimoni històric i
cultural de gran interès i alt valor simbòlic.

Per on deixarem les nostra petjada?
Muntanyes, grans extensions d’avets, pobles amb encant, llacs, rius, cascades, runes de
castells, animals salvatges ...
Caminarem pels Pirineus de la Catalunya Nord i deixarem la passa a muntanyes que
s’acosten als 3.000 metres.
Carlit (2.921m) des del llac de les Bulloses
Pujarem al Carlit passant per una desena de petits llacs d'origen glacial. Coronarem la
muntanya més alta de la Cerdanya i del Pirineu Oriental.
Pic de Nérassol (2.633m) per la vall de Siscar
Assolirem el cim del pic de Nérassol iniciant la ruta a la petita població francesa de
l'Ospitalet -L'Hospitalet-près-l'Andorre en francès, davallarem per la vall d'Arques.
Pic de Tarbésou (2.364m) des de MijanesPic de Tarbésou (2.364m) des de Mijanes
Pujarem per la cresta de Canrusc i Monpudou, i baixarem per la vall del riu Maure.
Per acabar d’arrodonir farem una ferrada a Saint Paul de Fenouillet

Aprofitarem per passejar per castells, pobles i ciutats, on els vestigis de la corona de
Mallorca, els càtars i la Inquisició Catòlica agafen tota la realitat històrica ... i així a poc a
poquet... ...
conèixer tradicions, tastar viandes i begudes!

Com farem la ruta?

Les rutes proposades són de grau
moderat amb un punt de dificultat per
les alçades que es transiten i la
possibilitat de progressar en neu.
No existeixen dificultats tècniques
especials més enllà de, en cas de ser
necessari, fer ús de les raquetes de
neu.
El viatge s’adreça a qualsevol persona
familiaritzada amb la pràctica del
senderisme i que gaudeixi de bona
forma física.
I el més important: és per aquella
gent que tingui ganes d’omplir-se els
ulls de natura viva!.

Dades a tenir en compte per aquest viatge:
• PLACES LIMITADES.

PREUS aproximat
ASSOCIAT
400 €
NO ASSOCIAT
420 €
.
Aquest preu és orientatiu i és podrà veure modificat, a l’alça o a la baixa, en virtut de la
cotització dels vols contractats i altres trasllats interiors. En el darrer càrrec es farà la
liquidació del diferencial que s’hagi produït

Inclou: Passatges, trasllats interiors, allotjaments, esmorzar.
No Inclou: begudes, menjades, benzina.
La inscripció suposarà el primer càrrec del 40% de l’import total.
Tota anul·lació suposarà l’abonament de les despeses meritades tant
individuals com de grup.

Inscripció: envieu un correu a kabretes@aesanostra.es abans de dia
28 de febrer de 2019.

