El Talló i Puig Ou
Des de l’hostal de la Vall del Bac per la Collada, Coll Sagordi, Collada del
Faig, Collada de Resclusanys, Camp Dalt i Coll d’Arrencafels
Itinerari circular amb inici i final a l’hostal de la Vall del Bac. Fou un dels millors
establiments de restauració de l’Alta Garrotxa i un dels més antics de Catalunya; s’hi
canviaven les cavalleries dels qui feien la ruta des d’Olot o Besalú cap a Camprodon i
també fou visitat per bandolers i contrabandistes. Avui està tancat, però fins fa poc
encara prestava servei.
Visitarem els dos puigs més alts de la vall; veurem com és la banda de solell de la vall i
els seus diferents paisatges en un entorn privilegiat i a través d’uns camins que val molt
la pena de gaudir, respirar i trepitjar.
Com acostuma a ser a l’Alta Garrotxa els itineraris son prou llargs i els desnivells a tenir
en compte.
En resum, una excursió indispensable per conèixer de prop l’Alta Garrotxa que no pots
deixar escapar.

Preu: 16,00 €


INCLOU:





Guia acompanyant de muntanya amb titulació oficial.
Assegurances d’accidents i R.C.

NO INCLOU:


el transport

S’HA DE PORTAR:








Roba adequada al lloc de l’excursió i al clima.
Roba i calçat per canviar-se si es vol anar còmode durant el viatge. (Es deixa al
cotxe).
Botes per caminar per muntanya.
Bastons, si esteu acostumats a dur
Aigua 1,5 l com a mínim
Esmorzar i dinar
Alguna cosa per picar, per exemple: fuet, galetes...fruita fresca, fruita
deshidratada o confitada millor que no pas fruits secs, 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 i excloent
al conductor. A l’hora de fer la inscripció digueu si teniu cotxe o no i places per
compartir.

CONTACTE:


Envieu whatsapp: 626 30 80 25

