La Pica d’Estats-Vall de Cardós
Canpirme - Catalunya KM0
#VALLESCLUB
24 juliol / 21 agost / 18 setembre
PREU PER PERSONA LA PICA
Habitació doble

290 €

PREU PER PERSONA CANPIRME
Habitació doble

230€

Supl. Individual
50 €
*Consultar altres allotjaments
EL NOSTRE PREU INCLOU A LA PICA
•Allotjament HOTEL ESTANYS BLAUS ***
Tavascan en règim d’allotjament i
esmorzar.
•Transport 4x4 per pista forestal des del
Àreu al pàrking de la Molinassa.
•Guia
de
muntanya
especialitzat
acompanyant durant la travessa completa.
•Assegurança d’assistència.
EL NOSTRE PREU INCLOU CAMPIRME
•Allotjament HOTEL ESTANYS BLAUS ***
Tavascan en règim d’allotjament i
esmorzar.
•Guia
de
muntanya
especialitzat
acompanyant durant la travessa completa.
•Assegurança d’assistència.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Trasllat des de cada punt d’origen –
hotel.
•Assegurances de cancel·lació.

•Serveis no especificats amb anterioritat.
CARACTERÍSTIQUES
Aquestes sortides privades de Valles Tour
estan programades amb un guia de
muntanya especialitzat, pensades per a
grups molt reduïts en blocs de 4 o 6
persones. Es poden programar en altres
dates segons convingui.
L’allotjament definitiu s’ha de demanar
sota petició, de manera que segons
l'antelació de la reserva la disponibilitat
aquests poden variar lleugerament.
Els allotjaments també poden oferir la
Mitja Pensió, així com també hi ha
alternatives de restaurants locals i
excursions facultatives variades d’esports
d’aventura o altres.
Caldrà equipar-se amb aigua i aliment
suficient per la jornada d’excursió, segons
cadascú. Així com passarem les
recomanacions de calçat i vestuari, així
com les previsions climatològiques segons
cada sortida.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

OPCIÓ PICA D’ESTATS (3.143m)

OPCIÓ CANPIRME (2.633m)

Divendres TAVASCAN
Check in al hotel disponible a partir del
migdia. Arribada a la Vall de Cardós per
compte del propi viatger. Uns 260km des de
Barcelona,
3
hores
i
30
minuts
aproximadament. Allotjament a l’HOTEL
ESTANYS BLAUS*** o similar. Trobada
informativa amb el nostre guia de
muntanya.
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Dissabte TAVASCAN – PICA D’ESTATS
Esmorzar. Sortida cap a Àreu, trasllat en
4x4 per pista forestal fins a l’aparcament de
la Molinassa. Inici de la nostra travessa.
Passant pel Refugi de la Vall Ferrera o
esmorzant al costat de l’estany d’Estats.
Encararem el cim, un recorregut
espectacular i també exigent pels amants de
la muntanya. L'objectiu del cap de setmana
és ascendir a la Pica d'Estats (3.143m) el
cim més alt de Catalunya, frontera amb
França. L'excursió guiada de dia sencer a
aquesta mítica muntanya està prevista en
unes 12 hores, desnivell acumulat de
1.620m amb una distància de 21km totals.
Té un grau de dificultat alt. Retorn a
l’hotel.

Dissabte TAVASCAN – CANPIRME
Esmorzar. Sortida des de l’aparcament de
les pistes d’esquí de Tavascan, ascens fins a
l’estany de Marcarida i el turó de Montareny.
L'objectiu del cap de setmana és ascendir a
la muntanya de Canpirme (2.633m) Amb
vistes a la Vall d’Àneu i la Vall d’Aran una
fantàstica excursió panoràmica entre
boscos, altes muntanyes, rierols i estanys.
L'excursió guiada de dia sencer està prevista
en unes 5 hores, desnivell acumulat de
910m amb una distància de 10km totals. Es
recomana bona condició física. Retorn a
l’hotel.

Diumenge TAVASCAN
Esmorzar. Matí lliure per acabar de gaudir
del paisatge de la Vall, conèixer algun dels
petits pobles de la comarca, comparar
productes locals, realitzar alguna de les
excursions opcionals o fer un bon dinar i
recuperar-nos de l’excursió. Retorn per
compte propi.
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