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La Vall de Boi a vista d'ocell

SL-C

El Bus ens deixarà a uns 2000 m de altura, prop de
les pistes d'esquí de Boi-Taüll, seguirem una pista que
amb petites pujades i baixades en portarà al Coll de
Miati, passant abans per el Puiafalcons ( 2.052 m.) , des
del Coll remuntarem per un corriol per anar a la Roca de
la Feixa (2.093 m.) on gaudirem de les millors vistes de
la Vall de Boi i de tots el pics que l'envolten. Retornarem
per el mateix camí al Coll on seguint un altre cop la pista
iniciarem un descens llarg però molt còmode fins al
poble de Durro (1.396,8 m.) . Aquí farem una parada
d'una hora per tal de dinar i poder veure una mica el
poble i la seva Iglesia romànica del S.XII La Nativitat de
la Mare de Deu de Durro. També els que vulguin caminar
mes podran atansar-se a l'ermita de Sant Quirc de Durro
propera al poble. Després de dinar sols ens quedarà
baixar a Barruera per el camí medieval, i entrarem al
poble tot creuant el pont penjat que porta directa a
l'església de Sant Feliu de Barruera, on ens esperarà el
BUS.

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports
Esmorzar: Aren (Osca)
Arribada a Lleida sobre les 19:30
Durada: 6:15 hores amb parades
Distancia: 14,000 km
Desnivell: + 200 m. -1070 m.
Dificultat: Baixa. Anem sempre per sender

Preus: Socis del CEL federats: 12 €
No Socis del CEL federats: 20 €
Socis del CEL, no federats : 20 € (inclou
No socis

assegurança FEEC 1 dia)
no federats : 25 € (inclou assegurança
FEEC 1 dia)

Per no federats, necessitem el número de DNI

Ingressos al compte: Banc de Sabadell
IBAN: ES35 0081 0091 5500 0147 9954 /BSAB ESBB
** Important: en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.
També en efectiu o targeta a la secretaria del Cel.
Es sol·licita a tots els participants el seu número de telèfon mòvil, per raó
de seguretat i organitzativa.
* L'import que es paga és únicament per a les despeses d'autocar.

DINAR: Cada participant ha de portar el seu
propi menjar i beguda.

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat
Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

