
 

Carros de foc - Alta Ruta  
amb raquetes o skimo 

EL PREU INCLOU  

• Guia de muntanya durant tot el viatge. 

• 4 nits en refugis de muntanya en règim 
de Mitja Pensió. 

• Acomodació en refugis habitacions 
compartides  

• Sortida en grup a partir de 4 persones, 
màxim 8.  

• Assegurança d’accidents i rescats de 
muntanya.  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

• Transport fins al punt de sortida. 

• Possibilitat de gestionar la nit abans de 
la sortida en hotel Vall de Boi, Vall d’Aran. 

• Assegurança de viatge plus i cancel·lació 
Covid 19 (+20€)  

• Dinars. Es faran a muntanya. Es 
recomana portar poc menjar, ja que tots 
els refugis disposen de menjar per 
comprar-ne. 

• Begudes no incloses en el menú de 
sopar. 

• Qualsevol activitat addicional no inclosa 
en el programa. 

• Lloguer de raquetes o esquís muntanya, 
pells i bastons.  

• Grampons i piolet. Casc esquí.  

• ARVA (amb piles), pala i sonda. 

 
 

24 febrer i 31 març 2021 

Dia 1: ESTANY DE CAVALLERS (1.800m) 
- REFUGI  VENTOSA i CALVELL (2.200m) 
- PORT DE CALDERS (2.557m) - REFUGI 
COLOMERS (2.130m) 
Iniciarem la travessa ascendint al Parc 
Nacional per la Vall de Cavallers. Borejarem 
l’estany de Cavallers per anar guanyant 
alçada i trobar el refugi de Ventosa i Calvell. 
Seguirem fins arribar al Port de Calders. 
Només quedarà un bonic descens fins al circ 
de Colomers on trobarem el refugi que du el 
mateix nom a la riba del Llac de Colomers. 
Distància 12km; Desnivell +800m; Desnivell
-550m. Temps 6hores. 

 
Dia 2: R. COLOMERS (2.130m) - PORT DE 
RATERA (2.572m) - R.D’AMITGES (2.378) 
Camí del Port de Ratera, creuarem diversos 
estanys originats per l’erosió de les glaceres 
de fa milers d’anys. Arribats al Port de 
Ratera baixarem fins el refugi d’Amitges 
situat a un paratge espectacular. Gran part 
de la jornada tindrem de teló de Fons Els 
Encantats i l’Estany de Sant Maurici. 
Distància  9km. Desnivell +550 m. Desnivell 
–400 m. Temps 4-5 h.  

 
Dia 3: R. D’AMITGES (2.378 m) - R.  J.M. 
BLANC (2.326 m). 
Baixarem fins l’Estany de Sant Maurici amb 
les impressionants vistes del dia anterior  
sobre Els Encantats. Ascendrem fins el coll 
del Monestir (2.877m). Ja només ens 
quedarà encaminar-nos cap a l’Estany Negre 
i arribar al refugi. Destaquem el peculiar 
paisatge on es troba el refugi J.M. Blanc, 
rodejat d’estanys i muntanyes.  
Distància 14,5 km. Desnivell +850 m. 
Desnivell - 900 m. Temps 4 –5 h 

 
Dia 4: R. J.M. Blanc (2.326 m) - R. 
ESTANY LLONG (1.985 m) 
Pel coll de Saburó passarem cap el refugi de 
Colomina, recorrent el “carrilet”, una 
construcció antiga que aprofita l’orografia 
relativamente plana d’aquest tram ple de 
llacs. Seguidament afrontarem el coll de 
Dellui per acabar aquesta llarga etapa al 
refugi de l’Estany Llong, situat a la vall, 
allunyat de tota población i amb un accés 
llarg, un lloc ideal per relaxar-se lluny de 
tot.  
Distància 18 km. Desnivell +700m. Desnivell 
- 800m. Temps 6 –7h 
 
 
 
 

#VALLESCLUB 

Dia 5: R. ESTANY LLONG (1.985 m) - E. 
DE CAVALLERS (1.800 m). 
Última jornada del trekking. Tenim dues 
opcions per acabar l’aventura. La primera és 
baixar per la vall principal seguint el Riu de 
Sant Nicolau. La Vall acull un bonic bosc i el 
camí és còmode.  
Distància 5 km. Desnivell +700m. Desnivell 
- 800 m. Temps 6 –7h. 
La segona opció és ascendir fins al coll de 
Contraix (2.743m) i baixar per la vall de 
Coliento al refugi de Ventosa i Calvell per 
continuar en clar descens al punt de partida 
de la primera jornada. Aquest tram exigeix 
que les condicions d’estabilitat de la capa de 
neu siguin molt bones ja que el descens és 
delicat i freqüenten els allaus.  
Distància 14,5km. Desnivell +800m. 
Desnivell –1.100 m. Temps 6-7 h. 
 
——————————————————————- 
 
TRAVESSA ESQUÍ MUNTANYA 
Programa resum: 
 
Dia 1: Campament Ressec (1.400m) - 
Refugi Restanca (2.010m) - Coll 
Güellcrestada (2.450m) - Opcional 
Montardo (2.833m) - R. Ventosa i Calvell 
(2.200m) 
Desnivell +1.050; Desnivell –300m 
Amb Montardo, desnivell +1.350m; -650m 
 
Dia 2: R. Ventosa i Calvell (2.200m) - 
Coll de Contraix (2.747m) - R. Estany 
Llong (1.985m) Opció Pic Contraix 
Desnivell +810m; Desnivell 950m 
 
Dia 3: R. Estany Llong (1.985m) - Coll 
Gavatxos (2.666m) - R. Colomina (2.395) 
Desnivell +850m; Desnivell 500m 
 
Dia 4: R. Colomina (2.395m) - Coll 
Saburó (2.680m) - R. J.M. Blanc (2.300m)  
- Pic Peguera (2.942m) R. Mallafré 
(1.950m) - R.d’Amitges (2.378m) 
Desnivell +1.120m; Desnivell –1.140m 
Opció Peguera Desnivell +1.370m; -1.390m 
 
Dia 5: R.d’Amitges (2.378m) - Tuc de 
Saboredo (2.833m) - R.Saboredo 
(2.310m) - Coth deth Tuc G. Sendrosa 
(2.450m) - Colomers (2.310m) - Banys de 
Tredós (1.800m) 
Desnivell +1.150; -1.450m 

 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  495 € 
 

Suplement SKIMO 75 € 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTIQUES 
Sortides privades de Valles Tour estan 
organizades conjunatment amb Montania,  
amb un guía de muntanya especialitzat, 
pensades per a  grups molt reduïts.  
 
Es recomana: Motxilla 30litres, raquetes 
de neu i bastons, grampons i piolet, ARVA, 
pala i sonda, mitjons tèrmics, pantaló 
esquí, camiseta tèrmica, recanvi, malles 
recanvi, forro polar, jaqueta i pantaló gore
-tex, jaqueta plumes lleugera, buff de coll,  
guants fins, guants gruixuts, gorro, gorra 
pel sol, ulleres sol, frontal (piles), sac i 
tovalla lleugera, cantimplora o termo, 
necesser i farmaciola, crema solar, 
protecció labial i no està de més també 
una càmera de fotos. 
 
Requereix un nivell físic i tècnic bo, 
pràctica d’esport habitual. En el cas 
d’esquí de muntanya: iniciats, domini 
paral·lel, pendents fins 35º. Nivell EB. 


