Rutes i estades en Btt

RUTA 5 Puig Lluent
Dificultat
Mitja-alta

32,27 Km.

6 h.

1178 m.

El Catllaràs (Berguedà)

Vine a descobrir l’entorn amb nosaltres!

Gran ruta fins al mig de la Serra de
Faigibranca amb multitud de senders,
corriols i dreceres de tota mena, travessant el Catllaràs cap a l’oest. La
tornada fins al Coll d’Ardericó és un
pel exigent, per un preciós recorregut
entre faigs.

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

RUTA 6 El Catllaràs més dur ... i exigent
Dificultat
Alta
6 h.

35,6 Km.
1375 m.

Preciosa ruta al voltant del Catllaràs que destaca per al varietat
de senders, camins, corriols, boscos, paisatges, entorns… i per la
duresa dels pendents recorreguts.

RUTA 7 La ruta total des de Cerdanyola
Dificultat
Alta

37,78 Km.

7 h.

1456 m.

Gran travessa del Catllaràs, des de St.
Julià de Cerdanyola fins a Malanyeu
i la Nou del Berguedà que combina
tota mena de terrenys, camins i senders per gaudir d’un recorregut tant
exigent com feréstec i desconegut.
Informació i reserves:
Gaudí, 9 - 08695 Bagà
Tel. (+34)681 128 300 - (+34)600 319 304
GC-2512

info@pedratour.com - www.pedratour.com

Amb el Pack BTT de St. Julià de Cerdanyola gaudiràs
d’un cap de setmana únic. Acompanyat d’un guia titulat,
podràs triar entre més de mitja dotzena de rutes que
et proposem: verdes, blaves, vermelles i negres. També
oferim la possibilitat d’adaptar les rutes en funció del teu
propi nivell.
Atreveix-te a descobrir els racons més amagats al
cor del Catllaràs.

GC-2512

www.pedratour.com

Ajuntament
Sant Julià de Cerdanyola

Consell Comarcal
del Berguedà

Rutes - estades - sortides - btt
Pack 1

Oferta

Sortides i estades d’un dia

GuiesBtt.cat

RUTA 1 Sobirana

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 (o pícnic en ruta)
- Guia titulat acompanyant
- Possibilitat de deixar l’habitació a la tarda, després de la dutxa
- Garatge per les bicicletes
- 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). En funció de les rutes, els dinars poden ser de pícnic
- Guia titulat acompanyant els dos dies
- Possibilitat de deixar l’habitació diumenge a la tarda, després de la dutxa
- Garatge per les bicicletes
- 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.

1-2 h.

261 m.

RUTA 2 El Banyador: La clàssica
Dificultat
Fàcil

13,70 Km.

2 h.

397 m.

La ruta habitual per gaudir d’una distreta sortida en Btt, amb l’opció de
fer alguns corriols alternatius

RUTA 3 L’habitual del Catllaràs

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 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

9,10 Km.

Ruta d’iniciació per descobrir l’entorn
de Sant Julià de Cerdanyola. Es pot
allargar o retallar el recorregut, segons s’escaigui...

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
Mitja

28,40 Km.

4-5 h.

945 m.

Travessa des de St Julià de Cerdanyola a Falgars, anant per Fontanals, el
Mirador, el Xalet i tornant pel Camp
de l’Ermità.

RUTA 4 La pujada al Roc: hem fet el cim
Dificultat
Mitja

28,12 Km.

4-5 h.

1070 m.

Ruta de magnífics paisatges, entre ombrívoles fagedes, extenses pastures i frondosos boscos de pi negre, que s’enfila
fins a l’emblemàtic Roc del Catllaràs.

