Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Travessa dels 3
cims.
Ruta circular des de Prat de Pierró per Refugi J.M. Blanc, Pic de
Peguera, Refugi de Colomina, Pic de Subenuix, Refugi d’Estany Llong,
Gran Tuc de Colomèrs, Refugi de Colomèrs, Port de Ratera i Estany de
Sant Maurici
Gaudir d’aquestes contrades, declarades Parc Nacional a l’octubre de 1955, és una experiència
que no ens cansem de repetir malgrat la seva massificació. Tot i així encara podem trobar
moments i racons de total tranquil·litat.
El fil argumental d’aquesta travessa de 5 dies és l’ascensió a 3 dels cims més emblemàtiques i
que es troben incloses a la llista dels #100CIMS, es tracta del Pic de Peguera (2983m), el Pic de
Subenuix (2950m) i el Gran Tuc de Colomèrs (2933m); excusa perfecta per traçar una ruta que
ens permetrà contemplar aquest paisatge espectacular format per una sèrie d'elements que es
complementen, d'una manera gairebé perfecta, per donar lloc a un harmoniós conjunt de pics
esmolats i crestes vertiginoses, boscos frondosos i prats verds, rius d'aigües clares i d'estanys
profunds.
Una excel·lent travessa per desconnectar i que no et pots perdre.

Preu: 375,00 €


INCLOU:






Guia acompanyant de muntanya amb titulació oficial.
Assegurances d’accidents i R.C.
Allotjament als refugis esmentats en regim de M.P.

NO INCLOU:





el transport
el pícnics
les begudes no incloses a la M.P.
les dutxes

S’HA DE PORTAR:















Motxilla adequada per portar còmodament tot lo relacionat a continuació
Paravent
Folre Polar
Samarretes transpirables i còmodes
Pantalons llargs
Mitjons de muntanya (3 parells)
Botes de muntanya de canya alta per protegir els turmells
Guants
Braga
Gorra
Capelina i funda impermeable per la motxilla
Ulleres de sol
Crema solar i protecció labial
Roba de recanvi per a canviar-se als refugis
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Necesser personal i tovallola lleugera
Frontal i piles de recanvi
Sac de dormir lleuger o millor sac-llençol
Taps per les orelles si us molesten els roncs
Bastons telescòpics per caminar.
Roba i calçat per canviar-se si es vol anar còmode durant el viatge. (Es deixa al
cotxe).
Cantimplora o camel-back amb capacitat per a 1,5 l com a mínim, millor 2 l.
Esmorzar i dinar del primer dia
Alguna cosa per picar, per exemple: fuet, galetes...fruita fresca, fruita
deshidratada o confitada millor que no pas fruits secs, barretes energètiques, gels
i tot allò que us vingui de gust i sigueu capaços de dur a sobre.

TRANSPORT:


Es farà en cotxes particulars, repartint les despeses entre els assistents excloent
als conductors. A l’hora de fer la inscripció digueu si teniu cotxe o no i places per
compartir.

RESERVA:


Es considera reservat al fer ingrés o transferència de 75,00€ al compte: ES96 0019
0575 6140 1002 4916 enviant missatge de l’operació o comprovant per whatsapp.



La resta es pot pagar en ma o transferència al mateix compte com a màxim 5 dies
abans de la sortida.

CONTACTE:


Envieu whatsapp: 626 30 80 25

