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Ja esta aquí la gran esperada ruta de
Nadal!!
El 27 de desembre agafarem l’autocar
que ens portarà fins a Bagà. D’aquí ens
dirigirem al refugi el Rebost
on
practicarem tècniques de muntanya i ens
familiaritzarem amb els grampons i el
piolet.
L’endemà 28 de desembre pujarem al
Refugi Niu d’Àliga des del refugi del
Rebost.
El diumenge 29 de desembre un cop
haver-nos recuperat agafarem la motxilla
i ens dirigirem caminant fins a la Molina, i
un cop allà, ens posarem camí a la casa
de colònies Ridolaina on ens esperarà la
resta de l’agrupament.

Preu: 120€
Plus: 12€
Data límit pagament: 13 de desembre
Nº: ES85 2100 0810 2802 0086 2023

(Si hi ha qualsevol incidència per fer el pagament,
parlar amb els monitors de pioners)

Hora i lloc de sortida:
27 de desembre
9:00 hores
Maristes la Immaculada (Psg. Sant Joan)
Hora i lloc d’arribada:
30 de desembre
18:00 hores aproximadament
Maristes la Immaculada (Psg. Sant Joan)

Important
Les etapes de la ruta seran les següents:
27 de desembre
Bcn – Bagà – Refugi el
Rebost
28 de desembre
Refugi el Rebost – Refugi Niu d’Àliga
29 de desembre
Refugi Niu d’Àliga – Molina – Casa de
colònies Ridolaina
30 de desembre
Casa de colònies
Ridolaina - Bcn

Tots els assistents de la ruta pionera,
queden convocats el divendres dia 22 de
desembre (hora a determinar) a la porta
del CAU. El motiu es anar a fer la compra
del menú pels dies de ruta.
Si porteu alguna motxilla, cistell, bossa...
per transportar el menjar, millor.

Material

Motxilla 60 litres
Sac de dormir
Cantimplora (2 litres)
Frontal + piles
Coberts, plat i got

Vestimenta

Samarretes tèrmiques
Folre polar
Jaqueta impermeable
Buf
Guants impermeables
Gorra
Ulleres de sol
Pantalons llargs
Malles tèrmiques
Roba interior
Mitjons de muntanya
Polaines
Botes de trekking

Necesser

Raspall i pasta de
dents
Crema de llavis
“Compeed”
Xancles/Sabatilles

Motxilla petita

Tovallola
Sabó
Muda neta
(Aquesta motxilla l’hauran
de portar el dia 22)

