
EL CARO
Descobrim els Ports de Besseit

16 i 17 de juliol de 2016 

Sortida en cotxes: Sortirem de la Plaça de Sarrià a les 9.00 h, ja esmorzats per arribar al refugi El Caro
a les 11.30 h, a la sortida s’entregaran les instruccions per arribar amb els cotxes. 

Recorregut Dissabte 16:  Arribarem al refugi El Caro a les 12.00 h, per fer una curta caminada de
5 km per la zona i on arribarem a la Font del Mascar on farem una parada d' una hora per dinar i poder
gaudir de la zona després d’haver-nos recuperats seguirem fins arribar de nou al refugi on tindrem la
tarda lliure fins a l’hora de sopar.

Recorregut Diumenge 17: Després d’esmorzar, sortirem del refugi a les 8.00 h, per pujar al cim del
Caro 1441 metres passant pel Coll de Pallers i la Moleta Rodona, ja a El Caro farem una parada de 30
minuts per poder-nos recuperar i poder fer fotografies  de les meravelloses vistes. Després seguirem fins
arribar  de  nou al  refugi  on ens quedarem a dinar,  i  després agafarem els  cotxes per  la  tornada a
Barcelona.

Sortida del dissabte dia 16
Distància: 4,860 quilòmetres
Desnivell Positiu: 199 metres   

Sortida del Diumenge dia 17
Distància: 10,240 quilòmetres
Desnivell positiu: 523 metres

Horari del dia 16: Trobada a la Plaça de Sarrià a les 9.00 h, arribada al refugi El Caro a les 11.30 h, 
començarem a caminar a les 12.00 h. 

Horari del dia 17: esmorzarem a les 7.00 h, començarem a caminar a les 8'00 h, final de l’excursió a
les 13.00 h, per després dinar i tornar a Barcelona a les 18.00 h, aproximadament. 

L’allotjament: Règim de PC al refugi El Caro, sopar, dormir, esmorzar, dinar. Cal portar el sac de dormir. 
Requeriment per a la sortida: Porta calçat i roba adequada, sac de dormir i el menjar pel dissabte. 

Preu Allotjament: 49 €*
Preu Allotjament  Federat (assegurança anual FEEC) 45 €*

Els que no portin cotxe hauran de pagar 12 € als que el portin.

*Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 
contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 € (dos dies), per qui no disposi de la llicència anual.

Més informació i inscripcions a les secretaries del centres:

http://www.elsblaus.cat/notes-informatives#feec

