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Troba la teva ruta per aquest estiu tan especial!

Hem revisat les nostres propostes clàssiques i també hem dissenyat noves rutes perquè aquest estiu
puguis gaudir dels Pirineus fent la ruta que més t’encaixi: travesses amb refugis amb aforament reduït,
travesses amb nits en hotel, rutes amb bivac, programes de rutes amb base fixa, ascensions d'un dia...

Informació i protocols ruta per ruta i data per data.

Per a totes les rutes i dates, una setmana abans de la sortida des de Rutes Pirineus enviarem a totes les
persones apuntades a la ruta documentació detallada amb els protocols i pautes que seguirem durant la
ruta.

Són coses senzilles i de sentit comú, però que t’avançarem per e-mail perquè t’ho puguis llegir amb calma i
preguntar-nos tots els dubtes que tinguis.

Confiança i acompanyament sobre el terreny.

Al començament de la ruta, el guia compartirà i resoldrà qualsevol dubte sobre les diverses pautes
d'actuació a seguir pel que fa a la progressió en grup, parades, pícnics, material, utilització i mobilitat dins
dels refugis...

I durant l’activitat vetllarem en tot moment pel benestar i seguretat de tots.

Estem preparats.

Tots els guies de Rutes Pirineus disposem de la formació, els coneixements i l’experiència per gestionar
amb encert les diverses situacions que es puguin donar a la muntanya.

Al seu torn, els guies i l’oficina de Rutes Pirineus estem contínuament en contacte seguint cada grup i
resolent qualsevol incidència logística que es pugui donar.

Només dormirem en allotjaments que s’han adaptat a la nova normalitat.

En el cas de rutes amb pernoctacions -siguin refugis o siguin hotels- tots els establiments on farem nit
aquest estiu 2020 han reduït els seus aforaments i han implantat protocols segurs de gestió de cuina,
espais comuns i higiene.

Des de Rutes Pirineus estem en contacte continu amb els allotjaments i hem redissenyat les nostres
propostes i itineraris per adaptar-nos a la nova realitat dels establiments aquest estiu 2020.

Un terreny de joc únic: els Pirineus!

Els Pirineus són natura, muntanya i cel estrellat! Són llibertat, puresa i aire lliure! Són energia i emoció!
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A les següents pàgines pots consultar totes les propostes que farem en format de grup obert (data
programada i conformació del grup per part de Rutes Pirineus) per tipus de ruta i tipus de pernoctació:

1. Travesses amb pernoctació en refugis amb aforament reduït.

2. Travesses amb pernoctació en hotel.

3. Programa de muntanya amb base fixa en un hotel.

4. Travessa autosuficient amb pernoctació en bivac.

5. Ascensions d’un dia sense pernoctació.

6. Ascensió amb experiència de nit en bivac.

7. Ascensions amb pernoctació en refugis amb aforament reduït.

8. Rutes tranquil·les i familiars d’un dia per descobrir el Parc Nacional

I si vols realitzar qualsevol ruta en format privat, contacta’ns per e-mail o telèfon i t’enviarem una
proposta!

RUTES GUIADES PER AQUEST ESTIU 2020
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Travesses amb pernoctació en refugis amb aforament reduït.
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• Hem adaptat els itineraris de les travesses i les dates de sortida per fer nit en els refugis que aquest
estiu 2020 estaran oberts i que han adoptat totes les mesures i millores indicades.

• Els aforaments s’han reduït molt i disposarem d’espais molt més amplis entre nosaltres. Els refugis
també han aplicat millores en tota la gestió de cuina i alimentació, espais comuns, neteja,...

• Als refugis no hi haurà aglomeracions i gaudirem d’una experiència molt més tranquil·la i còmode.

• En comptes de sac-llençol caldrà dur sac de dormir. Els refugis no ens deixaran mantes ni xancletes.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Carros de Foc 6 etapes / 5 nits
Boí (Alta 
Ribagorça, Lleida).

• 13 de juliol.
• 22 de juliol.
• 2 d’agost.
• 9 d’agost.
• 15 d’agost.
• 26 d’agost.
• 14 de setembre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Volta a un 
gegant: el Posets

4 etapes / 3 nits
Benasc (La 
Ribagorça, Osca).

• 27 de juliol.
• 12 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Travessa de Sant 
Maurici

3 etapes / 2 nits
Espot (Pallars 
Sobirà, Lleida).

• 28 de juliol.
• 13 d’agost.
• 23 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

La Senda de 
Camille

7 etapes / 7 nits
Somport
(Jacetània, Osca).

• 1 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Travessa Núria -
Ulldeter

2 etapes / 1 nit
Queralbs 
(Ripollès, Girona)

• 1 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Alta Ruta de los 
Perdidos

6 etapes / 6 nits
Torla (Sobrarb, 
Osca).

• 8 d’agost.
• 9 d’agost.
• 22 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

La Porta del Cel 5 etapes / 4 nits
Tavascan (Pallars 
Sobirà, Lleida)

• 17 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Muntanyes de la 
Vall Fosca

2 etapes / 1 nit
Capdella (Pallars 
Jussà, Lleida)

• 29 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Màgia 
d’Aigüestortes

4 etapes / 3 nits
Boí (Alta 
Ribagorça, Lleida).

• 5 de setembre.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

El Camí del Sol 2 etapes / 2 nits
Tavascan (Pallars 
Sobirà, Lleida)

• 11 de setembre.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

La brama del 
cérvol al Boumort

2 etapes / 1 nit
Tremp (Pallars 
Jussà, Lleida)

• 26 de setembre.
• 3 d’octubre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Cadí 360 3 etapes / 2 nits
Bellver (la 
Cerdanya, Lleida)

• 10 d’octubre.
Fitxa web.
Fitxa PDF.
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https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-carros-de-foc-6-dies-5-nits
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-carros-de-foc-6-dias-5-noches/RUTESPIRINEUS-travessa-carros-de-foc-6-dies-5-nits.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-volta-a-un-gegant-posets
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-vuelta-a-un-gigante-posets/RUTESPIRINEUS-travessa-volta-a-un-gegant-posets.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-parc-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dias/RUTESPIRINEUS-travessa-parc-nacional-aiguestortes-sant-maurici-3-dies.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-la-senda-de-camille
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-la-senda-de-camille/RUTESPIRINEUS-travessa-la-senda-de-camille.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-ulldeter-nuria-2-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-ulldeter-nuria-2-dias/RUTESPIRINEUS-travessa-ulldeter-nuria-2-dies.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa/RUTESPIRINEUS-travessa-alta-ruta-de-los-perdidos-ordesa.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-la-porta-del-cel
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-la-porta-del-cel/RUTESPIRINEUS-travessa-la-porta-del-cel.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-2-dies-vall-fosca-pallars
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-2-dias-vall-fosca-pallars/RUTESPIRINEUS-travessa-2-dies-vall-fosca-pallars.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-parc-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dias/RUTESPIRINEUS-travessa-parc-nacional-aiguestortes-sant-maurici-4-dies.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-el-cami-del-sol-estaon-tavascan
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-el-camino-del-sol-estaon-tavascan/RUTESPIRINEUS-travessa-el-cami-del-sol-estaon-tavascan.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-2-dies-vall-fosca-pallars
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-2-dias-vall-fosca-pallars/RUTESPIRINEUS-travessa-2-dies-vall-fosca-pallars.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-parc-natural-cadi-3-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-parque-natural-cadi-3-dias/RUTESPIRINEUS-travessa-parc-natural-cadi-3-dies.pdf


Travesses amb pernoctació en hotel.

4
RUTES PIRINEUS

Rutes de muntanya, senderisme i excursions

www.rutespirineus.cat  |  info@rutespirineus.cat  |  +34 691 772 966

• Per aquells que ho prefereixin, hem dissenyat una travessa d’alta muntanya amb pernoctacions en
hotel. D’aquesta manera es podrà dormir en habitacions privades amb bany privat.

• En els espais comuns dels hotels, on soparem i esmorzarem, els aforaments seran reduïts. Els hotels
també han aplicat millores en tota la gestió de cuina, alimentació, neteja,...

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Ramat del Nord 5 etapes / 4 nits
Àreu (Pallars 
Sobirà, Lleida).

• 1 de setembre.
Fitxa web.
Fitxa PDF.
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Programa de muntanya amb base fixa en un hotel.

• Hem dissenyat i incorporat al nostre calendari un programa de 4 rutes al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici en el que tots els dies farem base en un únic hotel. D’aquesta manera dormirem
en habitacions privades amb bany privat.

• En els espais comuns de l’hotel, l’aforament serà reduït. L’hotel també ha aplicat millores en tota la
gestió de cuina, alimentació, neteja,...

• Durant les rutes, només serà necessària motxilla de dia.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Muntanyes de la 
Vall de Boí

4 rutes / 4 nits
Boí (Alta 
Ribagorça, 
Lleida).

• 20 de juliol.
• 4 d’agost.
• 18 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.
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Travessa autosuficient amb pernoctació en bivac.

• Hem incorporat una travessa diferent i sorprenent, en la que descobrirem territoris salvatges i solitaris, i
farem nit en bivac i en un refugi guardat privat.

• No t’hauràs de preocupar de res, nosaltres gestionarem la logística i aprovisionaments aplicant els
protocols indicats.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Autosuficient -
Territori de l’os

4 etapes / 3 nits
Isil (Pallars Sobirà, 
Lleida).

• 24 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.
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https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-ramat-del-nord-alt-pirineu
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-ramat-del-norte-alto-pirineo/RUTESPIRINEUS-travessa-ramat-del-nord-alt-pirineu.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/muntanyes-de-la-vall-de-boi-parc-nacional-aiguestortes
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/montanas-del-valle-de-boi-parque-nacional-aiguestortes/RUTESPIRINEUS-muntanyes-de-la-vall-de-boi-parc-nacional-aiguestortes.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-alt-pirineu-autosuficient-territori-os
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-alto-pirineo-autosuficiente-territorio-oso/RUTESPIRINEUS-travessa-alt-pirineu-autosuficient-territori-os.pdf
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Ascensions d’un dia sense pernoctació.

• A continuació pots consultar totes les ascensions d’un dia en les que no s’inclou cap pernoctació.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Pedraforca 
(2.506m)

1 dia. Gósol (Berguedà).

• 11 de juliol.
• 9 d’agost.
• 5 de setembre.
• 12 de setembre.
• 11 d’octubre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Carlit (2.921m) 1 dia.
Mont-lluís (la 
Cerdanya).

• 18 de juliol.
• 22 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Gallina Pelada 
(2.321m)

1 dia. Fígols (Berguedà).
• 19 de juliol.
• 27 de setembre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Puigmal (2.913m) 1 dia.
Queralbs 
(Ripollès).

• 25 de juliol.
• 23 d’agost.
• 6 de setembre.
• 26 de setembre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Aneto en 1 dia 
(3.404m)

1 dia.
Benasc (La 
Ribagorça).

• 1 d’agost.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Ballibierna
(3.067m)

1 dia.
Montanui (La 
Ribagorça).

• 2 d’agost.
• 22 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Mont Perdut en 1 
dia (3.355m)

1 dia. Nerín (Sobrarb).
• 25 de juliol.
• 30 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.
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Ascensió amb experiència de nit en bivac.

• Hem dissenyat una ascensió de dos dies en la que farem nit en bivac en un indret preciós a més de
2.500m d’altitud i envoltats de diversos estanys d’alta muntanya.

• Dormirem amb tenda de campanya individual, pots portar la teva tenda o pots llogar-la a Rutes Pirineus
(les tendes que lloguem són noves, en propietat i passen un estricte procés de neteja i desinfecció entre
ús i ús).

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Puigpedrós
(2.915m)

2 dies / 1 nit
Meranges (la 
Cerdanya).

• 25 de juliol.
• 22 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.
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https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-pedraforca
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-pedraforca/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-pedraforca.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-carlit
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-carlit/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-carlit.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-a-la-gallina-pelada
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-a-la-gallina-pelada/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-a-la-gallina-pelada.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-puigmal
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-puigmal/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-puigmal.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-aneto-1-dia
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-aneto-1-dia/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-aneto-1-dia.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-ballibierna-i-culebres
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-vallibierna-y-culebras/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-ballibierna-i-culebres.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-mont-perdut-1-dia-nerin
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-monte-perdido-1-dia-nerin/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-mont-perdut-1-dia-nerin.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/travessa-nit-bivac-puigpedros-malniu-cerdanya
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/travesia-noche-vivac-puigpedros-malniu-cerdanya/RUTESPIRINEUS-travessa-nit-bivac-puigpedros-malniu-cerdanya.pdf


Ascensions amb pernoctació en refugis amb aforament reduït.
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• Hem adaptat les dates de sortida i només farem les ascensions que pernocten en refugis que aquest
estiu 2020 estaran oberts i que han adoptat totes les mesures i millores indicades.

• Els aforaments s’han reduït molt i disposarem d’espais molt més amplis entre nosaltres. Els refugis
també han aplicat millores en tota la gestió de cuina i alimentació, espais comuns, neteja,...

• Als refugis no hi haurà aglomeracions i gaudirem d’una experiència molt més tranquil·la i còmode.

• En comptes de sac-llençol caldrà dur sac de dormir. Els refugis no ens deixaran mantes ni xancletes.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

Aneto en 2 dies 2 dies / 1 nit.
Benasc (La 
Ribagorça, Osca).

• 27 de juny.
• 4 de juliol.
• 11 de juliol.
• 25 de juliol.
• 5 d’agost.
• 12 d’agost.
• 22 d’agost.
• 5 de setembre.
• 12 de setembre.
• 19 de setembre.
• 26 de setembre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Posets en 2 dies 2 dies / 1 nit.
Benasc (La 
Ribagorça, Osca).

• 18 de juliol.
Fitxa web.
Fitxa PDF.

Mont Perdut en 3 
dies

3 dies / 2 nits
Torla (Sobrarb, 
Osca).

• 21 de juliol.
• 4 d’agost.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Pica d’Estats 2 dies / 1 nit.
Àreu (Pallars 
Sobirà, Lleida).

• 25 de juliol.
• 15 d’agost.
• 5 de setembre.
• 19 de setembre.

Fitxa web.
Fitxa PDF.
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Rutes tranquil·les i familiars d’un dia per descobrir el Parc Nacional

• Dues propostes fàcils i molt atractives per descobrir dos indrets meravellosos del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici sense fer cap pernoctació.

Ruta Durada Punt de sortida Dates de sortida Info detallada

L’estany de Sant 
Maurici

1 dia.
Espot (Pallars 
Sobirà, Lleida).

• Consulta la 
web.

Fitxa web.
Fitxa PDF.

Circ i estanys de 
Colomers

1 dia.
Salardú (Val 
d’Aran, Lleida).

• Consulta la 
web.

Fitxa web.
Fitxa PDF.
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https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-aneto-2-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-aneto-2-dias/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-aneto-2-dies.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-posets-2-dies
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-posets-2-dias/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-posets-2-dies.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-al-mont-perdut-3-dies-faja-pelay-faja-flores
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-al-monte-perdido-3-dias-faja-pelay-faja-flores/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-al-mont-perdut-3-dies-faja-pelay-faja-flores.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/ascensio-guiada-a-la-pica-estats
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/ascension-guiada-a-la-pica-estats/RUTESPIRINEUS-ascensio-guiada-a-la-pica-estats.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/estany-de-sant-maurici-parc-nacional-encantats
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/lago-de-sant-maurici-parque-nacional-encantats/RUTESPIRINEUS-estany-de-sant-maurici-parc-nacional-encantats.pdf
https://www.rutespirineus.cat/rutes-guiades/circ-llacs-de-colomers-ruta-dels-7-estanys-val-aran
https://www.rutespirineus.cat/imagenes/sortides-organitzades/circo-lagos-de-colomers-ruta-de-los-7-estanys-val-aran/RUTESPIRINEUS-circ-llacs-de-colomers-ruta-dels-7-estanys-val-aran.pdf
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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

www.rutespirineus.cat  |  info@rutespirineus.cat  |  +34 691 772 966

www.rutespirineus.cat  |  info@rutespirineus.cat  |  +34 691 772 966

FAQs – ESTIU 2020

Rutes guiades per tipus d’allotjament, característiques i dates garantides 

Un estiu ple d’emocions!


