
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 

Circular 85   (7/08/2009) 
 
Com a sortida inaugural del proper curs i també com un primer acte de la celebració del 25 aniversari de les 
activitats senderístiques de l'AE Talaia s'ha pensat fer la clàssica travessa Estany de Sant Maurici - Estany 
Llebreta (Aigüestortes). 
 
El pla seria marxar el dissabte 26 de setembre cap a Espot; dinaríem pel camí. 
 
Arribats a Espot ens allotjaríem a l'hotel Saurat en règim de mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar). 
 
L'endemà pel matí els taxis-jeeps ens portarien fins a Sant Maurici on començaríem la travessa. Una vegada 
finalitzada (són unes 4 hores més parades, 400 m de pujada i 800 m de baixada) els taxis-jeep ens recollirien 
per portar-nos fins a Boí on dinaríem. Des-prés de dinar retornaríem a Vilanova. 
 
Hi ha la possibilitat de fer una alternativa turística (visita de Boí i Taüll el diumenge pel matí). 
 
El preu aproximat de la sortida serien 80 euro ( 20 euro autocar, 50 euro hotel MP, 10 euro taxis-jeep). Això 
no inclou els dinars de dissabte i diumenge. 
 
Si esteu interessats a venir caldria que tan aviat com pugueu ens ho feu saber (contestant aquest missatge) 
per tal de poder concretar les reserves. 
 
Salutacions 
?????? 
 

************************* 
 

Circular 85-B   (24/08/2009) 
 
Tenint en compte la bona acceptació que ha tingut la proposta de fer com a sortida inau-gural de curs la clàs-
sica travessa Estany de Sant Maurici - Estany Llebreta (Aigüestor-tes) hem concretat que la sortida es farà 
amb un autocar de 65 places. 
 
A l’anterior missatge us dèiem que ens féssiu saber la vostra intenció de venir a la sorti-da per tal de poder 
fer la previsió de les places. Està clar, però, que la reserva no serà efectiva fins que no s’hagi abonat 
l’import de la sortida que tal com us avançàvem serà de 80 euro; això inclou autocar, allotjament a l’hotel 
Saurat d’Espot en règim de mitja pensió i desplaçaments amb els taxis-jeep; no inclou els dinars de dissabte i 
de diumenge.  
 
El pagament de l’import de la sortida es podrà fer a la secretaria de l’entitat de les set de la tarda a les nou 
del vespre els dilluns, dimecres i divendres a partir del 31 d’agost (in-clusiu). La primera setmana, la del 
31/08 al 4/09, el pagament serà reservat als socis que hagin manifestat prèviament la seva intenció de 
venir. 
 
Salutacions 
?????? 
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