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FESTIVAL

DEL

SENDERISME
www.cerdanyahappywalking.cat

PROGRAMA CERDANYA HAPPY WALKING

9, 10, 11 i 12 de juny
Cerdanya

Happy Walking

DIJOUS 9 DE JUNY

DISSABTE 11 DE JUNY

Collet de Coma de Fornos
Iniciarem la ruta des de Talltendre i ens dirigirem cap al Turó de
la Llacuna i la Barraca dels Escaldes, en aquest punt estarem ja
a prop del Collet de Coma de Fornos. Passarem per una gran
reserva de marmotes i gaudirem de vistes espectaculars de tota
la Cerdanya i el Cadí!
Hora de trobada: 09:00 h
Lloc de trobada: Talltendre
Distància: 11,92 km
Desnivell: + 611 m

Durada aproximada: 4 h
Guia: Discover Pyrenees
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys

Dificultat:

Pels peus del Cadí – Búnquers Línia Pirineus
Sortida circular guiada per la cara nord del Cadí. Pujarem fins al poble de Béixec veient uns quants búnquers de la Línia Pirineus. Vistes
del Cadí i del Pirineu axial, Tossa Plana de Lles, la Muga i altres. Tornarem al punt de sortida baixant pel sender del torrent del Calderó.
Hora de trobada: 09:00 h
Lloc de trobada: Parc dels
Búnquers, a Martinet
Distància: 11 km
Desnivell: + 420 m

Durada aproximada: 5 h
Guia: Carles Llonch de
Caminar i Conèixer
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys

Dificultat:

Camí de l’Aigua de Bolvir

Marxa nòrdica pels camins del Pla d’Alp

Ruta circular per la Sèquia de Bolvir on creuarem diferents pontets i tindrem bones vistes de la vall.

Camins tradicionals que uneixen pobles i llogarrets de Cerdanya,
entre Alp i les Riberes de l’Alt Segre, paratges singulars que podrem recórrer tot practicant la marxa nòrdica.

(Excursió adreçada només a joves)

Hora de trobada: 17 h
Lloc de trobada: Plaça
Major de Bolvir
Distància: 6 km

Desnivell: + 87 m
Durada aproximada: 2 h
Guia: Activitats Cerdanya

Dificultat:

* Excursió gratuïta patrocinada per Cerdanya Jove i
Turisme Cerdanya. Per inscriure-us heu d’enviar un
correu a joventut@cerdanya.org

Descoberta de la Vall de Pi
Vine a descobrir una de les valls amb més encant de la comarca
i deixa’t emportar pel seu misticisme el qual no et deixarà indiferent.
Durada aproximada: 5 h Dificultat:
Guia: Penyes Altes Outdoor
Services
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys

Nocturna pels boscos del Puigpedrós
Veniu a gaudir d’una ruta diferent, en un paratge de muntanya
idíl·lic als peus del cim del Puigpedrós (2.914 m), mentre es pon
el sol i passem a gaudir d’una experiència de descoberta dels
estels. La pujada es fa de dia i un cop acabat el taller, la baixada
es farà de nit.
Hora de trobada: 19:30 h
Lloc de trobada: Pàrquing
de l’estació d’esquí de Guils
Fontanera
Distància: 5,4 km
Desnivell: + 221 m
Durada aproximada:

4 hores (més el temps de
l’observació astronòmica).
Guia: 360 Xplore
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys
* Cal portar frontal o
llanterna i roba d’abric.

Durada aproximada: 2 h
Guia: Guies del Pirineu –
Nordic Walking Pirineus
Preu: 15 € adults i
10 € menors de 16 anys

Dificultat:

Concert de música tradicional dels Pirineus amb amb Elias’s & Figuerola. A les 19:00 h al Teatre Municipal d’Alp.
Patrocina: Ajuntament d’Alp.

DIVENDRES 10 DE JUNY

Hora de trobada: 08:30 h
Lloc de trobada: Centre
d’Interpretació de Talló
Distància: 12,5 km
Desnivell: + 600 m

Hora de trobada: 16:30 h
Lloc de trobada: Plaça
de la Santa Creu (davant
l’església de Sant Pere)
Distància: 8 km
Desnivell: + 50 m

Dificultat:

DIUMENGE 12 DE JUNY

Natura, excursionisme i cultura
al Cap del Ginebrar
Sortida panoràmica al Cap del Ginebrar, als voltants de l’estació d’esquí de La Molina.
Hora de trobada: 08:30 h
Lloc de trobada: Pàrquing
Alabaus de La Molina
Distància: 10 km
Desnivell: + 267 m

Durada aproximada: 3,5 h Dificultat:
Guia: Altitud Extrem
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys

Descobrint rutes i senders
de Fontanals de Cerdanya
Ruta circular per les muntanyes de Fontanals de Cerdanya tot
passejant per dins de pinedes de pins i prats de muntanya, on
tindrem unes vistes espectaculars de la Vall de Cerdanya.
Hora de trobada: 09:30 h
Lloc de trobada: ZV de
Mas d’Amunt al nucli de
Queixans
Distància: 8 km

Desnivell: + 430 m
Durada aproximada: 3 h
Guia: Txell Aventura
Preu: 20 € adults i
15 € menors de 16 anys

Dificultat:

CERDANYA HAPPY WALKING
El Festival del Senderisme

A la Cerdanya, a més d’un territori únic, hi trobaràs camins i paisatges espectaculars, així com
un clima agradable per caminar. A més, podràs
comptar durant tot l’any, amb l’ajuda d’empreses de guiatge professionals que faran que la
teva excursió sigui inoblidable!

Les excursions inclouen el guiatge, un “happy
kit” per l’excursionista i una mostra de producte local. També es pot comprar el pack de totes
les excursions per 60€ (totes les edats). Aquests
preus son especials per al festival.

Els dies 9, 10, 11 i 12 de juny, podràs escollir
entre diverses rutes guiades per a tots els
nivells.

L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar alguna de les excursions o actes programats.

Com t’hi pots inscriure?
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Al web www.cerdanyahappywalking.cat hi trobaràs totes les excursions, t’hi podràs inscriure i fer el pagament. També presencialment, a l’oficina de turisme de la Cerdanya.

Pànxing

Organitza:

Col·labora:

www.cerdanyahappywalking.cat

