Rutes i estades en Btt

RUTA 5 La ruta del Petroli.
Dificultat
Fàcil

17,37 Km.

4 h.

442 m.

Pirineus Catalans

Vine a descobrir l’entorn amb nosaltres!

Ruta no gaire llarga però sí entretinguda (per a gent una mica habituada a
la Btt) pels llarguíssims i divertits trams
de senders que ens aproparan fins a la
Mina de Petroli (visitable sota comanda). La tornada, per la vessant d’Espelt,
té també diversos trams de sender.

Turisme - Aventura - Oci - Cultura
www.guiesbtt.cat

RUTA 6 Esglesioles i salts d’aigua.
Dificultat
Mitja

29,91 Km.

5 h.

571 m.

Magnífic recorregut, que ens permet
fer una petita degustació dels boscos, rius i rieres, prats i pastures característics de l’entorn del l’Alt Berguedà, gaudint d’unes meravelloses
vistes i extraordinaris paisatges.

RUTA 7 La Volta de Turbians
Dificultat
Mitja

30,25 Km.

5 h.

814 m.

Una altre clàssica, la volta a la Serra de
Gisclareny és la ruta per excel·lència
per la varietat de paisatges i entorns,
que ens apropa a la Serra del Cadí i
ens mostra la bellesa de Gisclareny i
Sant Miquel de Turbians.
Informació
ó i reserves:
Gaudí, 9 - 08695 Bagà
Tel. (+34)681 128 300 - (+34)600 319 304
GC-2512

info@pedratour.com - www.pedratour.com

Amb els Packs BTT de Guardiola de Berguedà i Bagà
gaudiràs d’un cap de setmana únic. Acompanyat d’un guia
titulat (inclòs en el preu), podràs triar entre la mitja dotzena
de rutes que et proposem: verdes, blaves. També oferim
la possibilitat d’adaptar les rutes en funció del teu propi
nivell. Atreveix-te a descobrir els racons més amagats de
l’Alt Berguedà.

GC-2512

www.pedratour.com

Ajuntament
Guardiola del Berguedà

Consell Comarcal
del Berguedà

Ajuntament
de Bagà

Rutes - estades - sortides - btt
Pack 1

Oferta

Sortides i estades d’un dia

GuiesBtt.cat

RUTA 1 Via Nicolau

1 Ruta (a triar entre les 7 o alguna altre proposta) amb sortida de bon matí i arribada al migdia
o a mitja tarda, segons el recorregut: 85 €/persona.
El preu inclou:
- Pensió completa d’un dia: sopar i dormir dia anterior, esmorzar i dinar.
- Guia titulat acompanyant.
- Garatge per les bicicletes.
- Possibilitat de deixar l’habitació a la tarda, després de la dutxa.
- Assegurança.

Pack 2

Oferta

El preu inclou:
- Pensió completa de dos dies (sopar i dormir divendres; esmorzar, dinar, sopar i dormir
dissabte; esmorzar i dinar diumenge).
- Guia titulat acompanyant els dos dies.
- Garatge per les bicicletes.
- Possibilitat de deixar l’habitació diumenge a la tarda, després de la dutxa.
- Assegurança.

Pack 3

Sortides i rutes a la carta

Material imprescindible: Bicicleta de muntanya - Roba adequada per l’activitat - Calçat adequat - Impermeable - Casc i Guants - Crema solar - Multi-eines i càmeres de recanvi.
El mínim en totes les rutes o sortides és de 2 persones. Consulteu ofertes per a grups.
Abans de la sortida es farà una explicació de la ruta, així com una breu revisió del material necessari, per
dur-la a terme amb seguretat.
En rutes de diversos dies o de grups es preveu la presència de més monitors o cotxe de suport.
Prèvia reserva de 15 dies, podem oferir bicicletes de lloguer (BTT o elèctriques).
En rutes a la carta o de cap de setmana podem oferir servei de massatges de recuperació al finalitzar la ruta.

2-3 h.

261 m.

RUTA 2 Voltant per Brocà.
Dificultat
Fàcil

11,26 Km.

3-4 h.

325 m.

Recorregut curt però força variat, que
ens endinsa per l’antic poble de Brocà,
els orígens de Guardiola, amb constants
canvis de paisatges i magnifiques vistes.

RUTA 3 L’Avellanet i Font de la Vinyavella.

Rutes (a triar entre les 7 o alguna altre proposta) de diversos dies amb pensió completa, ideal
per ponts, Setmana Santa...: consulteu preus.
El preu inclou:
- Pensió completa de tots els dies.
- Guia titulat acompanyant.
- Garatge per les bicicletes.
- Possibilitat de deixar l’habitació a la tarda, després de la dutxa.
- Assegurança.

Informacions generals

15,37 Km.

Ruta molt fàcil que per la Via Nicolau ens
ofereix un preciós recorregut fins a St. Joan
de l’Avellanet. Tornant, ens permet fer la visita
guiada (sota comanda) a la vila de Bagà.

Sortides de caps de setmana

2 Rutes (a triar entre les 7 o alguna altre proposta) durant el cap de setmana amb sortida de bon
matí i arribada al migdia o a mitja tarda, segons el recorregut: 165 €/persona.

Dificultat
Fàcil

Dificultat
Fàcil

14,29 Km.

3-4 h.

351 m.

Clàssica ruta, perfecte per a fer en Btt,
per un recorregut divers i sense cap
dificultat tècnica, per la vessant més
obaga de la vall.

RUTA 4 Seguint el Bastareny.
Dificultat
Fàcil

22,64 Km.

4 h.

403 m.

Seguint el curs del Bastareny, descobrirem alguns dels racons més meravellosos d’aquest petit però impetuós rierol,
ple de fonts i salts d’aigua.

