PIRINEU FRANC
FRANCÈS
CAMINANT ENTRE GEGANTS

El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió al
a Pirineu
Francès del 6 al 9 d’octubre
’octubre de 2018.
Des del nostre allotjament a la ciutat de Lourdes, ens endinsarem
per estretes valls per conèixer tres grans colossos del Pirineu Francès, el
Midi d’Ossau, el Vignemale i Gavarnie amb el seu imponent circ, declarat
Patrimoni de la Humanitat. Un viatge de senderisme per a gaudir al 100%
de la natura: les muntanyes, l’aigua, els llacs, les cascades i com no, els
boscos, decorats per a l’ocasió amb la variada gama de colors que ofereix
la tardor.
Però també, visitarem els tradicionals pobles de muntanya de
Cauterets i Gavarnie o farem la pujada al llac d’
d’Artouste amb el tren més
alt d’Europa.
No et quedes sense conèixer aquest meravellós racó del Pirineu i els
seus paisatges de somni.

Allotjament:
Hotel Ibis Lourdes***
*** (L
(Lourdes)
Donatiu per persona:
350 € en habitació doble
doble.
Suplement habitació individual 75 €
El viatge inclou:
Autobús · Assegurança de viatge i cancel·lació · Excursions guiades · Mitja
pensió en hotel de 33* · Bitllet anada i tornada al tren d’Artouste ·
Telecabina d’Artouste · Taxa turística · Propines.
El viatge no inclou:
Dinars · Begudes del sopar · Qualsevol servei no especificat com a inclòs.
Hora i lloc d’eixida:
A les 7:00h. del 6 d’octubre
’octubre al carrer dels Jocs de Vinalesa.
Places limitades:
El total de places està limitat a 30 persones. Els socis tindran preferència
d’inscripció.
Reserva i pagaments:
Preinscripció de 175 € en habitació doble i 200 € en individual, abans del
31 d’agost de 2018.
Segon pagament de 175 € en habitació doble i 225 en individual, abans del
20 de setembre de 201
2018.
Contactes:
Maite: Tel.. 690 027 459 o al mail: xafanttalons@gmail.com
Per a confirmar la inscripció haurà de dipositar-se l’import del primer
pagament i no es considerarà cap plaça com a compromesa en ferm
mentre no s’efectue aquest depòsit.
Transferència:
CAJAMAR C/ L’Església 2 – 46114 Vinalesa
Compte:
Entitat – 3058

Sucursal – 2153

D.C. – 16

Nº - 2720002402

Indicar el nom de la persona que fa l’ingréss i l’excursió on va destinat.

PROGRAMA:
DISSABTE 06/10/18:
7’00 Eixida en autobús des de Vinalesa.
9’15 Parada per esmorzar.
13’30 EXCURSIÓ: MIDI D’OSSAU
15’00 Dinar en ruta.
17'00 Continuem el camí fins a Lourdes.
18’30 Arribada a Lourdes i distribució d’habitacions.
20:30 Sopar a l'hotel.

El Midi d’Ossau és un pic de 2884 metres situat a la Vall d’Aspe d’origen volcànic que
destaca majestuós sobre les muntanyes del seu voltant. Aquesta excursió
xcursió lineal que
començarem just al passar la frontera pel port de Portalet
Portalet, ens permetrà rodejar aquest
colós del Pirineu fins arribar a ll’encantadora vall de Bious.

Distància: 11 km. Desnivell: +500 m/
m/-800 m. Temps: 3’30 h. Dificultat: Mitjana.
Hi haurà una alternativa fàcil d’uns 5 quilòmetres al voltant del llac de Bious.

DIUMENGE 07/10/18:
8’00 Desdejuni
9’00 Eixida cap a Cauterets.
10’00 EXCURSIÓ: VIGNEMALE
14’00 Dinar en ruta.
15’00 Visita lliure al poble balneari de Cauterets
Cauterets,, famós per la qualitat de les seus
aigües.
17’00 Arribada a Lourdes, on es pot visitar per exemple el Santuari o el Castell amb el
museu dels Pirineus.
20’30 Sopar a l’hotel.

El Vignemale és un dels grans gegants del Pirineu Francès.. Per a descobrir-lo
descobrir cal realitzar
una llarga ruta per la vall de Gaube que ens deixarà als peus de la seua imponent cara nord.

Distància: 17 km. Desnivell: +
+750 m/-750 m. Temps: 5 h. Dificultat: Mitjana.
Hi haurà una alternativa fàcil d’uns 8 quilòmetres al voltant del llac de Gaube.

DILLUNS 08/10/18:
8’00 Desdejuni.
9’00 Eixida cap a Gavarnie.
10’00 EXCURSIÓ: CIRC DE GAVARNIE
14’00 Dinar al poble de Gavarnie
Gavarnie.
20`30 Sopar a l’hotel.

El mític circ de Gavarnie està inscrit des de 1997 com a patrimoni de la UNESCO pels
seus valors naturals i culturals. Bressol del pirineisme, la majestuosa muralla que té com
a teló de fons, va ser objecte d’adoració per als més romàntics de l’escalada. El conjunt
format per cims de més de 3000 metres, la famosa Bretxa de Roldán i la cascada, la més
gran d’Europa, és simplement grandiós...

Distància: 11 km. Desnivell: +500 m/
m/-500 m. Temps: 4 h. Dificultat: Mitjana.
Hi haurà una alternativa fàcil d’uns 9 quilòmetres per dintre de la vall de Gavarnie sense
fer la pujada a Bellevue.

DIMARTS 09/10/18:
6’30 Desdejuni i carregar les maletes al bus.
8’00 Eixida de Lourdes
10’00 EXCURSIÓ: TRENET I LLAC D’ARTOUSTE
13’30 Dinar lliure a Artouste
14’30 Eixida cap a València.
20’30 Arribada a València.

Descobrirem
brirem l’amagat llac d’Artouste d’una singular i extraordinària manera: amb el tren
de via estreta més alt d’Europa. El viatge començarà amb el funicular que ens pujarà quasi
als 2000 metres, des d’on gaudirem d’una bella estampa del Midi d’Ossau. Desprès en un
trajecte d’uns 50 mimuts amb el trenet i una curta passejada de 20 minuts arribarem aal llac
d’Artouste.

NOTA:
El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del guia, depenent de la
previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no previst.

