El Paraigua 2020/21
VALLE DEL TENA 3,4,i 5 de setembre 2021
Hostalatge: Hotel Sarao. Carretera de Francia 10, Escarrilla (Huesca) T: 974487065
https://www.hotelpirineo.com
Mitja pensió + pensió complerta = 106€
Desplaçaments amb cotxes particulars, despesa comuna
L’entrada de vall està a Biescas A- 136.
Divendres 3. Ibon de Piedrafita. Lloc de trobada pàrquing de la Cuniacha (1.400m),
(Parc d’animals) a les 12:30h. Dinar de motxilla. Porteu prou aigua perquè no hi ha font
pel camí.
Comencem a caminar per un bosc fins a l’arc natural geotectònic de Piedrafita
(1.869m), baixarem cap a l’Ibon de Piedrafita (1.620m) amb banyada optativa,
acabarem de fer el camí circular anant cap a l’aparcament.
Temps estimat: 4 hores sense aturades.
Desnivell acumulat 591m. 12,200Km. Els organitzadors faran els possibles per fer els 2
darrers quilòmetres amb una llançadora.
Sopar a les 20:30.
Dissabte 4. Ibons d’Anayet, Vértice de Anayet opcional.
Esmorzar a les 8h. Sortida a les 9h per anar cap al El Corral de las Mulas, aparcament
de l’estació d’esquí de Formigal (1600m.). Dinar de motxilla. Porteu prou aigua perquè
no hi ha font pel camí.
Comencem a caminar direcció als Ibons d’Anayet, passant per praderies fins a la
collada des s’on baixarem als Ibons d’Anayet (2228m.). En aquest punt, qui vulgui , pot
pujar al Vértice d’Anayet (2556m.), amb unes vistes espectaculars sobre el Pirineu
francés. Volta a l’Ibon i tornada cap a l’aparcament.
Temps estimat: 4 hores sense aturades i 6hores els que facin el pic.
Desnivell acumulat: 628m i 10 km. Els del Vértice 900m. I uns 15km.
Sopar a les 20:30h
Diumenge 5. Hermita Santa Elena. Biescas.
Esmorzar a les 8h. Sortida a les 9h cap Biescas.
Aparcament a la sortida sud de Biescas (872m.). Comencem a caminar pel GR15, que
va junt al PRHu-78, arribarem al Fuerte de Santa Elena (1070m.). Planejarem fins
l’Ermita, una cascada i un dolmen i altres monuments megalítics. Tornem pel mateix
camí cap a l’aparcament.

Temps estimat: 4h sense aturades.
Desnivell acumulat: 405m, 12km.
Dinar al mateix hotel on hem estat.
Equip organitzador amb molt de gust: Paqui, Jesús, Pere i Marissi.
Per apuntar-vos correu a marissi57@gmail.com , o whatpp 626 817 895, fins al
dimecres 30 de juny. Compactar cotxes de forma autogestionada.

