
Del 09 al 12 d’octubre de 2015

PIRINEUS

DIA 09 D’OCTUBRE (DIVENDRES)

València - Liguerre - Plan (Hotel Mediodia)
Es dinarà a Liguerre, cadascú se l’ha de dur. Després trasllat a l’hotel
es donarà una hora per a distribuir i intal·lar-se a les habitacions.
Després el bus ens portarà a Gistain i farem passejada de retorn al
Hotel, visitant aquest poble i el de Sant Joan.

DIA 10 D’OCTUBRE  (DISSABTE)

Ruta dels ponts 
Excursió amb eixida pròxima a l’hotel i seguint el curs del riu Cinqueta 
anirem passant per indrets, ponts i cascades, que de ben segur sor-
prendran agradablement i seran del grat de tothom.
Cadascú farà el o els trams que li vinga de gust o puga.

DIA 11 D’OCTUBRE (DIUMENGE)
Ibon de Plan
Sender de pujada a través d’un barranc amb riu i creuant un bosc tipic 
de Pirineu, és a dir colpidor i encisador. Desnivell 800 m. Durada 7 
hores de pujar i baixar.

Alternativa A

Pujada amb furgoneta i baixada a peu.

Alternativa B

Pujada i baixada amb furgoneta.

Alternativa C

Passeig lleu per camí fluvial.

DIA 12 D’OCTUBRE (DILLUNS)
Tornada a València 
Pel camí pararem a Liguerre de Cinca i farem una excursió de 4 hores 
aproximadament pels Congosts de Entremon, espectacular camí aeri 
pel barrranc d’un riu amb panoràmiques molt boniques. No apta per 
als que patixen vertigen.

Alternativa.

Fer un troç d’aquest sender i després passeig pel poble que està res-
taurat amb molt de gust pel sindicat d’UGT. Amb miradors al pantà i 
bar amb terrassa.

Dinar i tornada a casa.

INFORMACIÓ GENERAL

ALLOTAJAMENT en règim de MP:
Allotjament: 3 dies en règim de mitja pensió en el Hotel Mediodia 
del poble de Plan. El dinar del dilluns es farà de tornada a València.

PREU DEL VIATGE: 250 €

(inclou autobús i 3 nits d’allojament en règim d’allotjament en mitja 
pensió) 

Inscripció: Per a l’inscripció caldrà:

1. Ingressar l’import total del viatge al compte del CUM 2038 6001 21 

3000177093

2. Enviar un correu electrònic a muntanya@cumvalencia.es, on 

s’indique el nom de la persona o persones i la data de l’ingrés.  

La data límit per a la inscripció serà el 30 de setembre.

Organització:

Vicent Campos.

PONT DEL 9 D’OCTUBRE 2015

IMPORTANT:

En cas de devolució per no poder anar al viatge des-

prés d’haver ingressat consulta el procediment aprovat 

en assamblea fent CLIK ACÍ.

http://cumvalencia.es/normativa/

