PROPOSTA EXTRA-PARAIGUA 2014, AGOST: del 29 al 31.

TAVASCAN
Divendres 29 d’agost:
12h- trobada a l’aparcament que hi ha al costat de la caseta d’informació
turística de Tavascan, a la vora de la carretera, passat l’Hotel Llacs de Cardós
a mà dreta. Compactarem els cotxes per anar cap a l’aparcament dels Plans
de Boavi. Caminada pels Plans i pujada fins la Cascada , possibilitat de
banyar-se al riu. Dinar de motxilla.
16h. 7 persones baixen cap a Tavascan per fer la visita a la Central.
(només hi poden entrar 15 persones cada vegada i com que som 38, ho hem
d’anar apedaçant) Preu d’entrada 7€.
Hostalatge a l’Hotel Llacs de Cardós (973 62 31 79), que està a la mateixa
carretera, a Tavascan.
Des del sopar del divendres fins al dinar del diumenge (tret del dinar del
dissabte que també és de motxilla) , és a dir una mitja pensió i una pensió
complerta 100€, més 1 € d’impost turístic.
20:45h. Sopar
Dissabte 30 d’agost:
7:30h- Esmorzar de bufet a l’hotel del davant.
8:15 h- Pujada amb 4x4 fins al pàrquing de la Font de la Costa.
Caminada cap a l’estany l’Estany Xic, el de Port, Mariola, estany de la
Ribereta de Dalt, estany de Mollàs i tornada cap a la Pleta Palomera, on ens
passarà a recollir el 4x4. a les 17:30h.
Aquesta volta és una mica llarga (6:30h. sense les parades) amb un desnivell
acumulat aproximat d’uns 600 m de pujada i 800 de baixada. La baixada del
Coll de la Ribereta és una baixada empinada, amb pedres i graons (a finals de
juliol hi havia una bona congesta de neu tapant el camí que esperem que en
un mes s’haurà fos). El paisatge paga la pena però no és “gratis”. També ens
podem banyar en algun estany.
El preu del 4x4 és de 16€.
El dinar és de motxilla també, tret de la gent que ja ha demanat picnic a l’hotel.
A les 6h. totes les persones que encara no hagin visitat la Central aniran a
veure l’Audiovisual (sense dutxar-se ni res). Després, 15 es quedaran a visitar
“la Caverna” i les altres persones es podran anar a dutxar per fer la visita a les
19h.
20:45h. Sopar

Diumenge 31 d’agost:
7:30h- Esmorzar
8:15 h- Sortida de Tavascan, amb els cotxes compactats, fins a la Pleta del
Prat.
9:00- Caminada adaptada a diferents nivells:
A- Xino-xano, 400m de desnivell fins les barraques de pedra.
B- A bon pas, 600m de desnivell fins als estanys de Mascarida i Diable
(possibilitat de bany)
C- A pas lleuger i sense torbar-se, 900m de desnivell fins el Pic de
Campirme (vista espectacular).
14:30h- Baixada cap a Tavascan.
15:00h.- Dinar a l’Hotel i cadascú cap a casa seva.
Cal portar tot allò que ja sabeu que va bé per fer les caminades i dormir a
l’hotel.
Sortida preparada pel Pere i la Marissi, amb la preciosa col·laboració de la colla
de Súria: Gemma, Joan, Paqui, Jesús i Miren.
Per fer qualsevol consulta podeu escriure a marissi57@gmail.com o trucar al
938695588, als vespres. Del 31 de juliol al 17 d’agost, tancat per vacances.

