SERRA DEL CATLLARÀS
Dissabte 14 i diumenge 15 de Juliol de 2018
Sortida: Dissabte 14, a les 9.00 h a la Plaça de Sarrià
Arribada; Diumenge 15 a les 18.30 h a la Plaça de Sarrià.
Ruta en cotxe : Matí: Sarrià - A2- Martorell- C-55 Manresa - C-16 Berga, fins a Guardiola de Berguedà.
Tarda: De Guardiola de Berguedà prenem la B-402 direcció La Pobla de Lillet, sense arribar-hi,
just en el pk 8 girem a la dreta (corba molt tancada) i seguim una pista asfaltada durant 7 km fins
arribar a l’Hostal de Falgars (1.298 m).

Itinerari Dissabte: Via Nicolau entre
Guardiola de Berguedà i Sant Joan de
l’Avellanet (dinar i tornem).
Distància total: 9,83 km.
Desnivell: 248 m.

Itinerari Diumenge: Esmorzar 8.00 h. Sortida 09.00 h
Xalet del Catllaràs Gaudí. (PRC52) –Mirador Roca de la
Lluna – El joc de la Pilota –Roc del Catllaràs 1.685 m.
(GR4)-Hostal 14.30 h dinem.
Distància total: 15,3 km. / Desnivell: 387 m.

Dormir i menjar: a l’Hostal de Falgars, sopem dissabte, esmorzem i dinem diumenge.
Habitacions de 2 o 4 llits, amb bany extern o amb bany a l’habitació.
Preu: 60 € + taxa turística: 0,50 € + cotxe: 15,00 € (total: 75,50 €*). Més l’assegurança, per a qui
escaigui. * Cal reservar i pagar abans del 29 de juny per a confirmar sense perdre del dipòsit.
Requeriments de la sortida: Cal portar el dinar del dissabte, cantimplora, crema de protecció solar i
barret. No cal dur sac de dormir ni llençols ni tovallola.
Cal inscripció prèvia en un dels centres organitzadors abans del 29 de juny i avançar 30 €. A partir
d’aquest dia si algú vol venir haurà de gestionar l’estada a l’Hostal pel seu compte:
http://www.falgars.com / Tel 93.744.10.95 / falgars@falgars.com
Places reservades: 16
* Inscripcions i assegurances, consulteu les secretaries dels Centres.

