cERDANYA HAPPY WALKING
El Festival del Senderisme

A la Cerdanya, a més d’un territori únic, els
senderistes hi trobareu una xarxa de camins
molt extensa i un clima agradable per caminar.
Durant els dies 9, 10 i 11 de juny, celebrarem
el Cerdanya Happy Walking, un Festival
del Senderisme on podreu escollir entre sis
rutes guiades. Estanys d’alta muntanya, prats
subalpins, boscos ufanosos, esglésies romàniques
i la serra del Cadí seran alguns dels paisatges
bucòlics que us acompanyaran. Destaquen una
excursió a la Tossa d’Alp per veure la posta de sol
a més de 2.500 metres i una tranquil·la passejada
per les esglésies del municipi de Fontanals de
Cerdanya, a més de concerts i espectacles
d’altura. A més, un itinerari serà apte per a
persones amb mobilitat reduïda.

Totes les caminades acaben amb un tastet
final. Una manera immillorable de recuperarse de l’esforç i de degustar productes locals
com carn ecològica, formatges, iogurts, mels,
melmelades, embotits o cerveses artesanes.
Les excursions tenen un cost de 12€ (adults) i
6€ (menors de 16 anys) i inclouen el guiatge,
un “happy kit” per a l’excursionista i el tastet
de productes de Cerdanya un cop acabada
l’excursió.
Aquesta iniciativa neix de la taula de treball de
Camins de Cerdanya i compta amb el suport
de Turisme Cerdanya, el Consell Comarcal de la
Cerdanya i el patrocini del Patronat de Turisme
Costa Brava - Pirineu de Girona.

Posa’t les botes i vine a caminar amb nosaltres!!!

COM ET POTS INSCRIURE?
Al web www.cerdanyahappywalking.cat hi trobaràs totes les excursions, t’hi podràs inscriure
i fer el pagament. També a les oficines de turisme de Cerdanya, Alp, Llívia i Puigcerdà.
Patrocina:

Organitza:

Col·labora:

Pànxing

Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya

www.cerdanyahappywalking.cat
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Dissabte 10 de juny

Descoberta de la Vall de Ridolaina

Pel romànic de Fontanals de Cerdanya

A cavall entre el Cadí i el Moixeró, la Vall de Ridolaina és un dels
racons més amagats i feréstecs de La Cerdanya, on el temps
sembla haver-se aturat. La natura recupera espai en aquesta
frondosa i despoblada vall, però juntament amb la seva rica
flora i fauna, encara es poden veure signes interessantíssims del
seu esplèndid passat medieval.

En aquesta excursió gaudirem de la natura i el paisatge, però
també del patrimoni del municipi de Fontanals de Cerdanya,
ja que a més de caminar, visitarem, acompanyats d’un guia de
patrimoni, les esglésies romàniques d’Estoll i Soriguerola i també
algunes de les cases de pagès del municipi.

Recorregut: Excursió per la
Vall de Ridolaina, al municipi de
Bellver de Cerdanya
Hora de trobada: 08:00 h
Lloc de trobada: Casa de
colònies de Ridolaina

Recorregut: El Vilar d’Urtx Escadarcs - Estoll Soriguerola
- El Vilar d’Urtx
Hora de trobada: 16:00 h
Lloc de trobada: Local Social
d’Escadarcs (C. d’Estoll)

Distància: 6 km
Desnivell: +300 m
Durada aproximada: 5 h
Guia: Taigà
Tastet: Cervesa Lybica i embotits
de Cal Jaume

Dificultat:

DIVENDRES 9 juny

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Gaudeix d’una experiència única agafant el telecabina de
la Molina al capvespre per caminar fins al refugi del Niu de
l’Àliga veient la posta de sol des del punt més elevat de la zona
(2537m). Aprofita les explicacions del guia i les magnífiques
vistes des del refugi mentre degustes alguns dels productes
de la comarca i ens divertim amb el monòleg EntreEstrellats
d‘Àngel Bonada. Un cop de nit, viu l’emoció de caminar sota la
lluna plena de nou fins al telecabina o bé aventura’t a baixar a
peu fins a l’inici de les pistes d’esquí de la Molina!
Distància: 2 km
Desnivell: +120 m
Durada aproximada: 3 h
Guia: Cerdanya 360 Skiers
Tastet: Hamburgueses Ecopyrene
i compota de poma de Cal Gintó

L’excursió comença al mateix Refugi del Serrat de les Esposes,
seguint la ruta dels Cavalls del Vent. Al cap d’una estona
podrem observar els avets monumentals de les Bagues de Riu,
i després pel Roc Cremat s’arriba fins als Prats de Moixeró,
només ens queda l’atac final al cim. Tornarem pel Coll de Trapa
fins al refugi.

Espectacle: Monòleg EntreEstrellats d’Àngel
Bonada

Dificultat:

Recorregut: Refugi del Serrat de
les Esposes – Pic del Moixeró Refugi del Serrat de les Esposes
Hora de trobada: 07:30 h
Lloc de trobada: Refugi del
Serrat de les Esposes (pista
forestal en bon estat)

Distància: 12,9 km
Desnivell: +884 m, - 884 m
Durada aproximada: 6 h
Guia: Altitud Extrem
Tastet: Per decidir

Dificultat:

Diumenge 11 de juny

Dissabte 10 de juny
Estany de Malniu i els seus boscos

El Camí de Sant Jaume i el Segre

Excursió circular amb inici al refugi renovat de la Feixa des
d’aquí ens endinsem pels boscos de muntanya de pi negre de
Guils de Cerdanya passant pels estanys de Malniu i Guils.

Començant i acabant a la bonica ermita de Quadres,
pràcticament tot el recorregut és camí de terra, assequible per
a tothom, i les persones amb mobilitat reduïda ho poden fer
amb bicicletes adaptades. El recorregut passa per la ribera del
riu Segre i els camps de pastures de la vall.

Recorregut: Refugi de la feixa
-Llac de Malniu-Llac de GuilsRefugi de la Feixa
Hora de trobada: 09:00 h
Lloc de trobada: Refugi de la
Feixa
Distància: 8,75 km

Espectacle: Música tradicional dels Pirineus

Dificultat:

Diumenge 11 de juny

Nocturna a La Molina-Niu de l’Àliga

Recorregut: Telecabina Alp2500
-Niu de l’Àliga-Telecabina Alp
2500 – Pàrquing telecabina (opc.)
Hora de trobada: 20:00 h
Lloc de trobada: Pàrquing
Telecabina Alp 2500

Distància: 8,5 km
Desnivell: +100 m
Durada aproximada: 4 h
Guia: Discover Pyrenees i
Kerretània
Tastet: El Torb Cerdanya

Desnivell: +210 m
Durada aproximada: 3:45 h
Guia: Txell Aventura
Tastet: Superaliment GrataCool
de l’Emma Roca i Formatge de
Molí de Ger amb GrataCool

Dificultat:

Recorregut: Quadres - Quadres
Hora de trobada: 10:00 h
Lloc de trobada: Ermita de
Quadres
Distància: 5,5 km
Desnivell: +20 m

Durada aproximada: 2 h
Guia: Apte cadira de rodes,
Joëlette i handbike
Guia: Joma
Tastet: Iogurts de Ca l’Alzina i
Mel de Cerdanya

Dificultat:

