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CAVALLS DEL VENT constitueix una de les travesses indispensables per

als amants de la muntanya. 

Distància: 84,2 km; desnivell acumulat: 4.775 m.

5 nits / 5 dies

Ruta ubicada al Parc Natural del Cadí-Moixeró i és circular, essent l’inici i el

final al mateix refugi. 
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El Parc Natural Cadí-Moixeró és un territori de muntanya amb unes altures d'entre 800

metres i els 2.642 m. S'hi troben gran varietat de paisatges, ecosistemes forestals, zones

rocoses, prats i una extensa flora i fauna, amb espècies de l'àmbit mediterrani, al costat

d'alpines i euro-siberianes.

Acull 30 hàbitats i 30 espècies animals i vegetals catalogades amb un gran interès

Europeu.

Ofereix múltiples infraestructures, com refugis, centres d'interpretació, miradors,... i una

xarxa de 400 km. de camins senyalitzats. És un indret idíl•lic per a tots els amants de la

natura i la muntanya.



ITINERARI

 

Diumenge, 26/07. Etapa 0: Refugi Gresolet

Arribada per compte propi al Refugi de Gresolet. Trobada i briefing de la ruta.

 

Dilluns, 27/07. Etapa 1: Refugi Gresolet / Refugi Sant Jordi (6 h.)

Esmorzar. Inici de la primera etapa de la travessa que ens portarà fins al refugi de

Sant Jordi tot passant per la fageda de Gresolet, Sant Martí del Puig, Cal

Cerdanyola i Empedrats. Arribada al refugi, sopar i allotjament.

 

Dimarts, 28/04. Etapa 2: Sant Jordi / Refugi del Rebost (6 h.)

Després d’esmorzar, sortirem del refugi en direcció a Ca l’Escriu, entre faigs i pins

fins a arribar a Gréixer.  D’aquí a res començarem l’ascens fins a la casa de

Millarés per arribar més tard al refugi de Rebost. Sopar i allotjament.

 

Dimecres, 29/07. Etapa 3: Refugi del Rebost / Serrat de les Esposes (5 h.)

Esmorzar. Continuarem el nostre camí en pujada cap a Niu de l’Àliga. Després de

segellar al Niu de l’Àliga seguirem tot gaudint d’unes vistes espectaculars en

direcció a Penyes Altes (2279 m), i baixada al Moixeró. Ens espera una bona

baixada entre avets i pins negres fins a arribar al Serrat de les Esposes. Sopar i

allotjament.

 

Dijous, 30/07. Etapa 4: Serrat de les Esposes / Prat d’Aguiló (6 h.)

Esmorzar. Sortirem d’hora per fer aquesta etapa que ens portarà per racons

meravellosos i que ens mostrarà en últim terme un paisatge espectacular.

Passarem pel Prat de les Estelles, Vimboca i el Pas dels Bous (2253 m) fins a fer

l’últim tram i arribar al refugi de Prat d’Aguiló. Sopar i Allotjament.

 

Divendres, 31/07. Etapa 5: Prat d’Aguiló / Refugi del Gresolet (4 h.)

Després d’esmorzar, sortirem tot seguint la Ruta dels Segadors fins a arribar al

Pas dels Gosolans (2430 m). En res ja veurem l’imponent muntanya del

Pedraforca. Arribada al refugi Lluís Estasen. Segellarem i farem la última baixada

fins al Refugi del Gresolet.

Fi de la ruta

*Tots els dies es dinarà de pícnic en ruta.
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Preu per persona – grup  de 10  persones: 365€

 

El preu inclou:

- 5 nits en Mitja Pensió més Pícnic.

- Forfet Plus de travessa:

o Samarreta tècnica de Cavalls del Vent

o Buff© de disseny exclusiu Cavalls del Vent©

o Una capsa d'infusions YogiTea©

o Mapa topogràfic Cavalls Del Vent©, Editorial Alpina©

o Track oficial de Cavalls del Vent©

o Targeta de pas

- Acompanyant de Més Viatges (depenent del grup 1 o 2 persones)

 

No inclou:

- Tot allò no descrit anteriorment.

- Assegurança de viatge (recomanable tenir la d’accidents en Muntanya)

- Assegurança  d’anul•lació.

 

Per a qualsevol consulta o dubte truqueu-nos al 938515674 o envieu-nos

un e-mail a mesviatges@mesviatges.com

T
U

R
IS

M
E

 A
C

T
IU

:


