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Circular 174 (29/07/2019)

Sortida inaugural Curs 209-2020

Tal com us dèiem a l’anterior circular, la sortida inaugural del proper curs es farà a la vall d’Ordesa i la fa-
rem de dos dies perquè hi ha quòrum suficient. Serà el cap de setmana 20-21-22 de setembre.

El pla previst és el següent:

Marxar el divendres per la tarda per anar cap a Broto on ens allotjarem a l’hotel la Posada ( http://www.hotel-laposa-

da.com/ )

El dissabte pel matí l’autocar ens portarà a la Pradera de Ordesa per tal de fer una excursió que seguint la
vall del riu Arazas arriba fins al salt de la Cola de Caballo ( http://www.rutespirineus.cat/rutes/vall-d-ordesa ). Un cop fina-
litzat el recorregut anirem a Torla per visitar aquest bonic poble que és l’entrada natural al parc d’Ordesa i
Monte Perdido.

En acabar la visita retornarem a l’hotel la Posada per sopar i dormir.

El diumenge pujarem amb l’autocar fins al poble de Nerin i allà agafarem un autobús muntanyenc que ens
portarà a fer la ruta dels miradors d’Ordesa.
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Després de la passejada baixarem a dinar a l’hotel i en acabar marxarem cap a Vilanova.

S’ha de tenir en compte que aquesta previsió està feta a grans trets i que cal concretar els detalls.

El cost de tot plegat serà de l’ordre de 190 euro. Això inclou l’allotjament a l’hotel (dues nits) amb l’es-
morzar i els àpats (dinar i sopar) (Nota.- El dinar del dissabte serà de pícnic degut a l’horari de l’excursió), l’excursió amb el bus
als miradors i l’autocar.

Fins ara una trentena de persones han manifestat la seva intenció de venir a la sortida (us adjuntem el llis-
tat). Com que ara ja hem de formalitzar les reserves (a l’hotel i al bus muntanyenc) caldria que concretés-
siu la vostra assistència; això vol dir que durant aquesta setmana hauríeu d’enviar un missatge a l’adre-
ça:

senders@aetalaia.cat

confirmant que vindreu a la sortida. El pagament es farà durant la primera setmana de setembre a la
Talaia.

Anirem amb un autocar de només 39 places. Està clar que les persones que ja han manifestat el seu desig
de venir tenen prioritat (en cas que hi hagués més sol·licituds que places).

Salutacions.

La Junta ??
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