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 31 de maig, 1, 2 i 3 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,
la plana i la serra del Cadí seran alguns dels
paisatges bucòlics que us acompanyaran.
Destaquen una excursió nocturna per conèixer
la fauna d’alta muntanya que acabarà amb un
espectacle de dansa contemporània enmig del
bosc i una iniciació a la pràctica de la marxa
nòrdica per l’enclau de Llívia, a més d’un concert
de música tradicional del Pirineu.

Totes les caminades acaben amb un tastet
final. Una manera immillorable de recuperar-se
de l’esforç i de degustar productes locals com
ara carn ecològica, formatges, iogurts, mels,
melmelades, embotits, cerveses artesanes...
Les excursions tenen un cost de 12€ (adults) i
6€ (menors de 16anys) i inclouen el guiatge,
un “happy kit” per 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?

L’organització és reserva el dret de
modificar o cancel·lar alguna de les
excursions programades.

Al web www.cerdanyahappywalking.cat hi trobaràs totes les excursions, t’hi podràs inscriure i fer
el pagament. També presencialment, a les oficines de turisme de la Cerdanya, Alp, Llívia i Puigcerdà.
Organitza:

Patrocina:

Pànxing

Col·laboren:

www.cerdanyahappywalking.cat

PROGRAMA CERDANYA HAPPY WALKING

31

DE maig

1 2 3

DE JUNY
Cerdanya

Happy Walking

DIJOUS 31 DE MAIG

DISSABTE 2 DE JUNY

Volta pels Miradors de Prullans

Territori de marmotes

Itinerari circular que recorre una gran part del municipi de
Prullans, en la que gaudirem de magnifiques vistes de la Serra
del Cadí i de la Batllia.

En aquesta excursió, gaudirem d’un ambient d’alta muntanya
i habitat per les marmotes. Recorrerem zones de gran bellesa
com el Pla de Someres, la Bassota de Setut, fins arribar a
l’estany de Setut. La tornada la farem per Cantabrà amb petits
prats, torrents i pi negre.

Recorregut: Prullans - Ardòvol
- Prullans
Hora de trobada: 10 h
Lloc de trobada: Hotel
Muntanya de Prullans

Distància: 7,25 km
Desnivell: +320 m
Durada aproximada: 2,5 h
Guia: Discover Pyrenees
Tastet: Cerdanya EcoResort

Dificultat:

Recorregut: Refugi de Pradell Pla de les Someres - Bassota del
Setut - Estany del Setut - Refugi
de Pradell
Hora de trobada: 9 h
Lloc de trobada: Pàrquing refugi
Cap del Rec

Distància: 6 km
Desnivell: +440 m
Durada aproximada: 3,5 h
Guia: Caminar i Conèixer
Tastet: Mas Cal Gintó i
Ecopyrene

Dificultat:

DIVENDRES 1 DE JUNY
Rocaviva, un laberint màgic
de senders

DISSABTE 2 DE JUNY
Tast de marxa nòrdica

Rocaviva és un laberint de senders vorejats per més de 600
roques granítiques, petites i grans que, des del petit baix relleu
a la talla profunda, entre 1986 i 2013, van ser treballades per
en Climent Olm. Aquest itinerari és una suma d’art, natura,
paisatge i missatge.
Recorregut: Músser – Rocaviva
- Músser
Hora de trobada: 09:30 h
Lloc de trobada: Aparcament
entrada de Músser

Distància: 8,5 km
Desnivell: +350 m
Durada aproximada: 3 h
Guia: Altitud Extrem
Tastet: GrataCool i Ca l’Alzina

La marxa nòrdica (Nordic Walking) consisteix en caminar amb
uns pals especialment dissenyats per al desenvolupament
d’aquesta activitat física, en la qual també es pot córrer,
saltar i fer diferents exercicis amb els pals. D’aquesta manera,
gaudirem d’una agradable passejada pels entorns de la vila de
Llívia.
Dificultat:

Recorregut: Parc de Sant Guillem
– Fonts de Llívia – Parc de Sant
Guillem
Hora de trobada: 16.00 h
Lloc de trobada: Parc de Sant
Guillem de Llívia
Distància: 5 km

Desnivell: +120 m
Durada aproximada: 3 h
Guia: Guies del Pirineu - Nordic
Walking Pirineus
Tastet: El Rebost de la Cisqueta i
Cervesa Lybica

Espectacle: A les 19:00h concert de música
tradicional del Pirineu

Dificultat:

DIVENDRES 1 DE JUNY
Excursió nocturna
“La Fauna d’Alta Muntanya”

Diumenge 3 de juny
Pel Serrat de les Comes des d’Olopte

La nit és l’hàbitat de molts animals d’alta muntanya. Recorrerem
la ruta d’interpretació de fauna de La Molina, en el que
mitjançant panells descriptius coneixerem els animals que
habiten en aquesta zona. Els sons dels animals nocturns, ens
acompanyaran en tot l’itinerari.
Recorregut: Pàrquing Alp 2500
- Llac de la Molina - Pàrquing Alp
2500
Hora de trobada: 20:30 h
Lloc de trobada: Pàrquing Alp
2500 (estació d’esquí de La
Molina)

Distància: 4 km
Desnivell: +75 m
Durada aproximada: 2 h
Guia: Altitud Extrem
Tastet: El Torb Cerdanya
Cal portar frontal o llanterna i
roba d’abric.

Itinerari per la Solana de la Cerdanya, en el que recorrerem
diversos poblets i indrets de la vall del riu Durán. En aquesta
excursió gaudirem d’uns magnífics elements patrimonials com
són les esglésies romàniques d’Olopte, Éller, Ordén i Talltendre
així com també del Dolmen de Coll de Fanc.
Espectacle: A l’acabar, espectacle de dansa
contemporània amb Dansart Cerdanya.

Dificultat:

Recorregut: Olopte - Éller Serrat de les Comes - Talltendre
- Ordèn - Olopte
Hora de trobada: 7.30 h
Lloc de trobada: Plaça Major
d’Olopte

Distància: 14,7 km
Desnivell: +477 m
Durada aproximada: 6 h
Guia: Txell Aventura
Tastet: 30 Cabres i Tupí de la
Cerdanya

Dificultat:

