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RUTA GUIADA
Escoltem la brama del cérvol!
Ens desplaçarem fins a un punt d’observació des d’on
identificarem cérvols salvatges i escoltarem el gran espectacle
de la brama a l’Alt Pirineu
Esterri d’ Àneu, Pallars Sobirà, Lleida

RUTES PIRINEUS TURISME ACTIU DE MUNTANYA SL
www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat | +34 691 772 966

RUTA GUIADA
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PER QUÈ FER AQUESTA RUTA?
Amb aquesta proposta gaudirem de l’experiència de la brama del cérvol de manera fàcil i accessible per
a tothom. Escoltarem la brama -el so gutural que emeten els mascles en l'època de zel-, identificarem
els cérvols des d’un punt d’observació a la muntanya i t’explicarem els seus hàbits i comportaments. El
punt àlgid de la brama és durant la sortida i la posta de sol, per això realitzem aquesta activitat
d’observació en sessió de matí (de 6h a 10h) o de tarda (de 16:30h a 20:30h). Una fantàstica experiència
de mig dia a la natura ideal per fer en família, en parella o amb amics!

RECORREGUT
Ens trobarem al poble d’Esterri d'Àneu, on farem la presentació de l'activitat. Seguidament farem una
petita aproximació amb cotxes particulars fins al punt seleccionat pel guia de RUTES PIRINEUS per gaudir
de l'observació de la fauna salvatge. En funció de la ubicació seleccionada podria ser necessària una curta
aproximació a peu addicional (dependrà del punt d'observació escollit que variarà segons el dia, la
meteorologia, el comportament dels animals...). Un cop situats, parlarem de les característiques i
comportaments dels cérvols, d’altres mamífers i de les aus que habiten les muntanyes de l'Alt Pallars.
Alhora, estarem ben atents per a l'observació espontània dels animals i escoltarem la brama del cérvol!
L’observació es realitzarà amb el major respecte vers la fauna salvatge i l’entorn natural. És una activitat on
caldrà estar algunes estones en silenci i/o parlant en veu baixa. No t'oblidis els prismàtics, són
imprescindibles (els animals estan en plena llibertat i es poden trobar lluny de nosaltres).
Nota: l’itinerari previst podrà variar lleugerament en funció de les condicions meteorològiques i de l’estat del terreny.

ALGUNES COSES QUE T'EXPLICAREM...
•

Les valls d’Àneu, un tresor natural al cor de l’Alt Pirineu.

•

Els cérvols: com els distingim, on habiten, quins són els seus costums, com s’aparellen...

•

Les grans aus rapinyaires de l’Alt Pirineu.

•

Pautes i consells per a l’observació de fauna salvatge.

•

El paisatge d’alta muntanya.

...I MOLTS DELS GRANS SECRETS DELS PIRINEUS!

ACCÉS AMB TRANSPORT PÚBLIC
La companyia d’autobusos ALSA opera els trajectes Barcelona - Esterri d’Àneu i Lleida - Esterri d’Àneu
amb regularitat. A la seva web es mostren tots els horaris i es pot fer la reserva (www.alsa.es). Atenció!, els
bitllets no acostumen a estar en venta fins a 3-4 setmanes abans de la ruta.
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FITXA RESUM
Duració de l’activitat: 4h aprox.
Exigència física: Mínima.
Dificultat tècnica: Mínima.
Edat recomanable: A partir de 9-10 anys (en el cas de format de grup obert) i a partir de 7 anys (en el
cas de format de grup privat). Cal tenir en compte que és una activitat on estarem gran part del temps
parats, observant i escoltant els animals en silenci per no espantar-los.
Època recomanable: De mitjans de setembre a mitjans d’octubre.
Hora i punt de trobada: 6h en la sortida de matí / 17h en el cas de la sortida de tarda. En ambdós casos
el punt de trobada és al poble d’Esterri d’Àneu, davant de la piscina i del camp de futbol municipal
d’aquesta població (C/ dels Esports, 3). Després de trobar-nos en aquest punt, farem una aproximació
amb cotxes particulars fins al punt d’observació seleccionat per al dia.
En funció de la presència i comportament dels animals durant els dies previs a l´activitat, ens reservem
l´opció de modificar lleugerament el punt de trobada. En tot cas sempre serà en una població de la mateixa
zona i l´observació es realitzarà sempre en l´àmbit del Parc Natural de l´Alt Pirineu. Si hi hagués qualsevol
canvi, des de Rutes Pirineus avisaríem a les persones apuntades uns dies abans de l´activitat.
Hora i punt de finalització: aprox. 10h en la sortida de matí / aprox. 21h en el cas de la sortida de tarda.
A Esterri d’Àneu.
Material individual imprescindible: Roba de muntanya evitant els colors estridents (cal tenir en compte
que estarem força estona parats i per tant es recomana portar alguna peça d’abric per no tenir fred).
Calçat adequat per si calgués caminar una mica fins al punt d'observació seleccionat. Prismàtics.
Frontal, petita llanterna o mòbil amb llum (per il·luminar-nos una mica el camí si hi ha poca llum en el
curt tram d´aproximació que farem).
Alimentació: Recomanem portar beguda o aigua.
Perfil del guia que realitzarà l’activitat: Guia de muntanya titulat especialitzat en fauna.
Nota: Rutes Pirineus no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible
indicat. Rutes Pirineus es reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible. Si alguna
persona pren algun tipus de medicació, pateix alguna patologia o ha tingut alguna lesió recentment, si us plau
comenteu-ho en el moment de fer la reserva.
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PREU
FORMAT DE GRUP OBERT
Conformació del grup per part de RUTES PIRINEUS en les dates que s'indiquen a la secció "Dates
programades" de la fitxa web d’aquesta ruta):
•

Preu: 35 €/persona (IVA inclòs).

El preu inclou:
•

La planificació i preparació de la ruta i el seguiment de les condicions meteorològiques i del terreny
abans i durant la realització de la ruta.

•

La gestió de la inscripció.

•

La realització de l’activitat guiada (guia de muntanya titulat especialitzat en fauna).

•

L'assegurança d'accidents per a activitats realitzades en el medi natural.

El preu no inclou:
•

El desplaçament fins al punt de trobada, el desplaçament en vehicles particulars fins al punt
d’observació, les despeses ocasionades per l’abandonament de l’activitat per qualsevol motiu.

Nota: el grup mínim necessari per realitzar-se l’activitat és de 4 persones. En cas de no poder-se formar el grup mínim
necessari, es tornarà el 100% de l'import. Per a grups de 6 persones o més, si us plau sol·licitar pressupost a mida.

FORMAT DE GRUP PRIVAT
En cas de voler realitzar l’activitat en format de grup privat (un guia per a vosaltres sols), contacteu-nos per
e-mail (info@rutespirineus.cat) o telèfon i us prepararem un pressupost a mida.

RESERVA I PAGAMENT
Per a qualsevol consulta no dubtis a contactar-nos: info@rutespirineus.cat / +34 691 772 966.
La reserva es pot fer per e-mail o mitjançant el formulari web. La reserva es considerarà confirmada un cop
efectuat el pagament. Mètode de pagament: transferència bancària o pagament online.

ALGUNS ALLOTJAMENTS PROPERS A LA RUTA
•

Hotel Apartaments TRAINERA, Esterri d’Àneu. www.hoteltrainera.com

•

Hotel LO PALLER, València d’Àneu. www.lopaller.com

•

Refugi del GERDAR, Sorpe, refugidelgerdar.com

•

Hostal CASA PALMIRA, Espot, www.hostalpalmira.com

•

Hotel SAURAT, Espot, www.hotelsaurat.com

Si t'allotges en algun d'aquests establiments, avisa que faràs ruta guiada amb Rutes Pirineus, et tractaran
rebé!
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ALGUNES IMATGES…
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SORTIDES ORGANITZADES D’UN DIA: CONDICIONS I ACCEPTACIÓ
DADES LEGALS
Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL (en endavant Rutes Pirineus) és una empresa especialitzada en la
promoció del turisme de muntanya als Pirineus. Rutes Pirineus organitza rutes guiades i, com a organitzadora
d'activitats fisicoesportives en el medi natural està inclosa en el Cens del "Consell Català de l'Esport" amb el
número C-365. Rutes Pirineus compleix amb els requisits que li corresponen segons el "Decret 56/2003", en virtut
del qual té contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una pòlissa d'accidents per a
participants. A la vegada disposa de personal qualificat segons la "Llei 3/2008" de la Generalitat de Catalunya.
Rutes Pirineus està registrada com a agència de viatges amb el número de llicència GC-004551.
Dades fiscals: Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL. Domicili: c/Onze de Setembre 22, 1r, 08750 Molins de
Rei (Barcelona). CIF: B66145095. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al "TOMO 44061, FOLIO 26,
HOJA B 446044, INSCRIPCIÓN 1“.
INSCRIPCIONS
Per tal de fer la reserva l'usuari ha de complimentar el formulari d'inscripció de la ruta guiada corresponent i
realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament segura de CaixaBank. Rutes Pirineus també ofereix la
possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària (cal sol·licitar-ho per e-mail a
info@rutespirineus.cat).
Una reserva només es considerarà confirmada un cop s'hagi realitzat el pagament.
ANUL·LACIONS I CANVIS
• Anul·lació per part del participant: si algun participant és baixa per causes alienes a Rutes Pirineus i ho comunica
7 dies o més abans de la data programada per la sortida, li serà retornat el 80% de l’import de la inscripció. Si
causa baixa entre 6 i 2 dies abans de la data de la sortida se li retornarà el 20% de l’import de la inscripció. Si un
participant causa baixa el dia abans, el mateix dia de la ruta o no es presenta a l'activitat, no se li retornarà cap
import. Si un participant ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no se li retornarà cap import.
• Anul·lació per seguretat: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions
meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del
terreny la realitzaran els guies de muntanya i professionals de Rutes Pirineus d'acord amb el seu criteri tècnic.
Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida per motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que
l´anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol moment abans del començament de la ruta guiada,
Rutes Pirineus procedirà a la devolució íntegra de l´import de la ruta guiada. En cas que l´anul·lació es produeixi
un cop l´activitat ja hagi començat, no es retornarà cap import.
• Anul·lació per part de Rutes Pirineus: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada. Aquesta
fet es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida.
Aquesta circumstància suposa la devolució de la totalitat del pagament que l'usuari hagi efectuat (100% de
l'import) per a la reserva de l’activitat.
• Sol·licitud de canvi de data per part del participant: és requisit per poder-se efectuar el canvi de data que hi hagi
dates disponibles al calendari de sortides guiades de Rutes Pirineus per a poder-se efectuar el canvi i, al seu
torn, disponibilitat de places en la nova data sol·licitada; en cas que no sigui així, la sol·licitud de canvi de data
tindrà el tractament d’anul·lació. Si algun participant sol·licita el canvi de data de la seva inscripció i ho fa 7 dies o
més abans de la data de la sortida, Rutes Pirineus procedirà a efectuar el canvi. Si el canvi se sol·licita entre 6 dies
i 3 dies abans de la data de la sortida, la gestió del canvi estarà subjecta a un recàrrec de 10 euros/persona a
abonar per part del participant. La sol·licitud de canvi de data 2 dies abans de la data de la ruta tindrà el
tractament d'anul·lació.
Els participants que vulguin anul·lar la inscripció o vulguin efectuar un canvi de data hauran d'enviar un e-mail al
correu electrònic info@rutespirineus.cat. La data en la qual s'hagi enviat aquest e-mail serà la que es considerarà
com a data d'anul·lació o canvi per aplicar les corresponents condicions.
CONDICIONS PARTICULARS INSCRIPCIONS XEC REGAL
Per a inscripcions a partir de xec regal de Rutes Pirineus, es poden consultar les condicions d’inscripció, anul·lació i
canvi en aquest enllaç: www.rutespirineus.cat/condicions-generals-us-politica-de-privacitat
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ACCEPTACIÓ
La reserva d'una sortida de Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL implica l'acceptació dels següents punts:
1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara l’alpinisme, l’esquí de muntanya, les raquetes de neu i el
senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l’activitat i
sortida concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos
que comporta l'activitat proposada. Per aquest motiu, Rutes Pirineus declina tota responsabilitat pels danys que
poguessin ocórrer fruit d’accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.
2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones
que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva
totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies de muntanya o tècnics
acompanyants.
3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l'activitat, no haver ingerit medicaments que l'incapacitin per a
la correcta realització de l'activitat, ni haver consumit, drogues, alcohol o algun tipus d’estupefaents abans de
realitzar l’activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l’hora d’efectuar la reserva.
4. Els menors d'edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar
l'autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors
legals.
5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiquin, així com mostrar
respecte per tot el grup. Rutes Pirineus es reserva en tot moment el dret d'excloure aquelles persones el
comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una
indemnització.
6. El material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es
trobarà en un estat d'ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels
nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.
7. D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27
d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran tractades per part de Rutes Pirineus per a
la pròpia gestió de la comanda i de l’activitat o viatge contractat. En cap cas Rutes Pirineus cedirà les dades a
tercers, a excepció d'aquells casos en els que la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a
poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització, pagament o assistència al producte o
servei contractat. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat. El participant té dret
a accedir a les seves dades, modificar-les o suprimir-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a
info@rutespirineus.cat o bé una carta per correu postal a: c/ Onze de Setembre 22, 1r, 08750 Molins de Rei
(Barcelona). Les dades personals es conservaran fins a la finalització del servei o fins que existeixi obligació legal.
La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el consentiment del participant. El participant
podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@rutespirineus.cat. També
informem al participant del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.
8. Rutes Pirineus es reserva la possibilitat d'incorporar alguna fotografia de la ruta guiada en els seus canals de
comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us
plau comuniqueu-nos-ho.
9. Rutes Pirineus no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible
indicat. Rutes Pirineus es reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible.
10. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de fer la
reserva.
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