SECCIÓ SENDERISME - EXCURSIÓ 273
19, 20 I 21 de juliol 2019
(VALL D’ARAN)

MONTARDO

(2.833 m.)

(Aquest mes de juliol farà 25 anys que un grup d’amics, que posteriorment foren els fundadors del CET, varen pujar a aquest
emblemàtic cim de la Vall d’Aran. Volem commemorar aquesta fita tornar-lo a pujar).

Es un cim sense cap dificultat tècnica però amb un desnivell acumulat de 1.200 m.
Pels que vulguin una excursió em menys dificultat hem preparat dues rutes més:

1ª : RUTA DEL MONTARDO FINS L’ESTANY I REFUGI DE LA RESTANCA
2ª : CIRCULAR: BAUSEN - BOSC DE CARLAR – ERMITA DE SANT ROC - BAUSEN

DIVENDRES 19

Sopar i dormir: en el Hotel “LA CREU” de SALARDU (VALL D’ARAN) Tel. Hotel 973 644 222

DISSABTE, 20

( dia de l’excursió)
Després d’esmorzar ( informarem de les hores d’esmorzar i de sortida, la nit del divendres)
Els que vulguin fer la ruta del MONTARDO ens desplaçarem amb els nostres vehicles fins a Pont de Ressec a
on agafarem uns taxis 4x4 que en portaran fins el Pontet de Rius ( 1.647 m.) pel GR11 pujarem cap l’Estany i
Refugi de la Restanca (2.010 m.) seguirem fins l’Estany Cap de Port (2.229 m.) Coll de Crestada ( 2.475 m.)
Coll de Montardo (2.756 m.) i finalment el cim a 2.833 m.)
Els que vulguin fer la CIRCULAR BAUSEN – BOSC DE CARLAR – ERMITA DE SANT ROC – BAUSEN,
recorregut de 8 Km. Amb un desnivell de 350 m., sortiran de l’hotel amb els seus vehicles fins el poble de
Bausen.
Ajudaria molt a l’organització saber que pensa fer cada participant, tema taxis 4x4 ( Montardo, Bausen o
cap excursió. Sense cap compromís us preguem que ho indiqueu al correu de inscripció.

DIUMENGE, 21
Dia lliure, tothom por fer el que vulgui, es recomana per qui no coneix la zona llocs com el Salt del Pix, els Güells del Joeu
i l’Artiga de Lin, Pla de Beret, Montgarri, etc.

PREUS: Hotel: Habitació doble MP 59€ PC 69€ pers./dia - Habitació individual MP 69€ PC 79€ pers./dia
NOTES: Cal portar esmorzar, aigua, calçat (treking) i roba adequada al temps i la pluja. Per participar a
l’excursió, cal tenir la llicencia vigent de la FEEC.
Per inscripcions i altres gestions: cetsenderisme@gmail.com
(Us recordem que l’Hotel te piscina climatitzada a l’exterior.
Les persones que vulguin una estada diferent a la del programa tenen que comunicar-lo al moment de fer la
inscripció.

Data màxima d’inscripció 14-07-2019.

Places limitades (per ordre de sol·licitud)

El senderista que participi en aquesta sortida declara que coneix els riscos generals de les activitats
que es desenvolupen en el medi natural, que ha estat informat dels tots els riscos específics d’aquesta
activitat concreta i que els accepta voluntàriament comprometent-se a col·laborar activament en el
bon funcionament de l’activitat.

