Sortida

Añísclo, Ordesa i Otal
Pirineo Aragones
Dia

1, 2 i 3 de Juliol

Hora

7:00

Punt de trobada

Av. Catalunya 14

Fitxa tècnica

Dificultat mitjana, algú recorregut llarg.

Itinerari en cotxe

Divendres, sortida a les 7:00 del matí, fins el començament del Cano d’Añisclo

Dia 1 Divendres

Recorregut d’unes 4 hores pel canó de Añisclo, i aniríem a fer nit a Torla

Dia 2 Dissabte

Dia 3 Diumenge

Allotjament

Avituallament

Notes

Matinaríem, per agafar el primer bus fins lo pàrquing de la pradera d’Ordesa.
Ruta per tot lo dia, sense presa. Aniríem per la senda dels caçadors amb unes
vistes panoràmiques de la vall fins la cua de Cavall, i tornaríem per la pista
principal del vall. (Una forta pujada al començament, una part plana, durant el
trajecte i una tornada final de baixada). Tornada a Torla i passar nit.
Aniríem al vall de Bujaruelo, fins lo pont de Bujaruelo i caminaríem una ruta curta fins el
proper vall d’Otal. Acabaríem al matí, i tornada cap a casa.

Hem reservat 16 places al Refugio Lucent Briet dins de Torla, pels primers
inscrits, el resto, podran trobar lloc al càmping Torla, que està a prop del poble
(tenda de campanya), o buscar pel seu conte algú altre tipus de allotjament.
(Preu del Refugi, uns 14€ per persona/dia solo dormir en lliteres)
El divendres pararem a esmorzar pel camí, dinaríem de motxilla, i a la nit
cadascú com vulgui.
El dissabte esmorzar i dinar de motxilla, a la nit cadascú com vulgui.
El diumenge esmorzar de motxilla, el dinar cadascú com vulgui.



Es recorda als que no fan el desplaçament amb cotxe propi que comparteixin els gastos de desplaçament amb el
conductor del cotxe.



La sortida es farà seguint les normatives sanitàries de la COVID-19: portar la mascareta y respectar la distancia
interpersonal.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els participants,
encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicència federativa de l’any
2022 o d’una assegurança adequada a l’activitat de muntanya.



A la muntanya no encenguem cap foc.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar

Caminar és salut

Info.: Els dijous de 21:30h a 22:30h al Local d’Entitats (c/ Convent 2, 2º pis)
tel. 636.688.745
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Amb el suport
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