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ESCALADA

SORTIDA D'ESTIU
ALS PIRINEUS

ESPORTIVA - VIA LLARGA
REVETLLA DE SANT JOAN 

23, 24, 25 I 26
DE JUNY



PONT DE SANT JOAN
Programació

Dijous 23 - Arribada a Taüll, baixada de falles i festa.

Just arribar, trobarem l'ambient festiu del poble, una revetlla molt especial amb
tradició centenària. Prepararem les habitacions, i tan bon punt ens presentem
acordarem els objectius dels dies següents.

Divendres 24 - Escalada esportiva / via llarga

La festa del dia anterior, no hauria de ser molt exagerada, la part maca és la festa
del foc i depenent de cadascú el pla de l'endemà serà més o menys aprofitable.
La proposta és sortir ben d'hora al matí, pujar a la presa de Cavallers i escalar vies
esportives a tocar del cotxe. Per aquelles que vulguin una via llarga, comptem amb
el servei de guiatge o, si en teniu coneixements, el suport i orientació per arribar-hi.

Dissabte 25 - Agulles de Travessany (cresta)
La cresta de Travesany és un conjunt de cinc agulles, amb dificultats que no superen
el IV grau, però amb una impressionant exposició i una aproximació de 10' des del
refugi. Aquesta ruta ha de ser acordada amb antelació o comptar amb l'aproximació
des del cotxe de 2 h 45' (serà una activitat de 12 h)

Diumenge 26 - Esmorzar de forquilla i tornada

Diumenge serà un dia de repòs, haurem descansat la nit i el matí ha de ser per
reprendre energies i gaudir dels últims moments a la vall. Podrem aprofitar per fer
una ferrada o una mica d'esportiva de camí a Barcelona. Per dinar farem un pícnic o
menú a Sant Llorenç de Montgai si no volem tornar directament a la ciutat.
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PONT DE SANT JOAN
Allotjament

Vall de Boí Taüll
Allotjament: Casa Xep - Casa rural al poble de Taüll
50 € habitació doble amb cuina compartida.

Segurament la casa per nosaltres soles, ja que el propietari no hi serà i per ara no té
reserves.

Es tracta d'un allotjament idíl·lic, situat al poble més alt de la vall, tret del pla de
l'ermita. La ubicació, tot i estar apartada de les zones d'escalada, ens permet un
encisador descans i un mirador privilegiat per la baixada de falles.
A peu, arribem a Boí en 10'

Opcions i alternatives
Dins el Parc es pot dormir al refugi Ventosa i Clavell per estalviar temps
d'aproximació si volem escalar als voltants.
Si busquem dormir per compte propi, hi ha llocs on dormir en furgoneta, des del
pàrquing de caravanes de Barruera fins al mateix pla de l'ermita a Taüll o el pàrquing
de Cavallers on està, però, prohibida la pernocta.
També hi ha espais per fer bivac sota la vostra responsabilitat.
Us ajudarem dins les nostres posibilitats.
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PONT DE SANT JOAN
Preus

Allotjament per tres nits........................................  
Escalada esportiva o formació via llarga.........         
Guiatge de via llarga.................................................
Crestes de Travessany.............................................                                 
Transport.......................................................................                                               

Total per els 4 dies i 3 nits - 300€ més les despesses derivades del
transport i menjars (comptant allotjament + via llarga + cresta)

Si voleu dormir a refugi s'ha de comptar el cost de la nit, o preveure de
fer bivac. En cas de dormir a Taüll, ens llevarem a les 6 del matí

Aquest programa és un exemple que acabarem de concretar segons
els interessos del grup.
El mínim de participants és de 4 persones i màxim 6.
Si som més persones, tindrem un altre guia que ens acompanyi

Del menjar ens encarreguem nosaltres, podreu gaudir del descans
mentre ens encarreguem del servei de cuina. El tipus de cuina serà
vegetariana amb acompanyament de carn per qui vulgui.
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90 € per persona
50 € per persona
250 € dues persones
300 € dues persones
A dividir


