ORGANITZADORS
DELS FESTIVALS
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Amb una durada d’entre dos i set dies, els
festivals ofereixen rutes a peu per a tot tipus
de públics a uns preus inferiors als habituals.
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Un festival de senderisme és una oportunitat
excel·lent per gaudir de la muntanya a un
altre ritme, i fer-ho acompanyats de guies
locals que estimen el territori.
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Què es pot fer
en un festival
de senderisme?

Enguany és la 4a edició dels Festivals de
Senderisme dels Pirineus. L’oferta creix amb
11 festivals que se celebren, de maig a
octubre, en diverses comarques i valls del
territori pirinenc.

Rutes guiades a peu
Preus reduïts
Tastets alimentaris
Concerts
Presentacions de llibres
Fires de material
I molt més!

Més informació a:

www.FestivalsSenderismePirineus.cat
@FSendPirineus
#FestivalsSenderismePirineus

RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ | IDAPA

En paral·lel, s’organitzen activitats per
conèixer la cultura i la gastronomia locals:
tastets de productes, visites a museus,
concerts, espectacles de dansa,
presentacions de llibres, etc.

DE MAIG A OCTUBRE · 2019

UN TASTET DE LES ACTIVITATS QUE OFEREIXEN ELS FESTIVALS
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Lo Festival de Senderisme
de la Conca Dellà
18-19 maig

2

Garrotxa Volcanic
Walking
31-maig i 1-2 juny

www.FestivalsSenderismePirineus.cat

Cerdanya Happy
Walking
6-9 juny
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Festival de Senderisme
Àreu - Pica d'Estats
8-9 juny

Itinerari geològic amb les millors
vistes del Pirineu

Posta de sol des de l’emblemàtic
cim del Puigsacalm

Ruta pels millors miradors
del massís del Cadí

Ruta amb la Pica d’Estats
com a teló de fons

Nit màgica i viatge interplanetari
als estanys de Basturs

Caminada nocturna per la
fageda d'en Jordà

Nit de dansa contemporània
amb vistes a la Cerdanya

Taller per aprendre a fer
falles dels Pirineus

Alinyà, muntanya
de camins
14-16 juny

6

Ripollès Discovery
Walking
28-30 juny

Val d’Aran Walking
Festival
1-7 juliol
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Festival de Senderisme
Vall Fosca - Pirineus
11-14 juliol

Observació de voltors
en plena acció

Ruta pel Parc Natural
Capçaleres del Ter i del Freser

Ruta al Còth de Baretja,
el gran mirador de l’Aneto

Caminada i sopar sota les
estrelles a estany Gento

Concert tost del músic
urgellenc Arnau Obiols

Visites culturals i tallers

A peu pel camí històric
del Port de la Bonaigua

Fent de pastors per un dia
a la cabana de Filià
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ALTA
RIBAGORÇA

10

11
8

4

PALLARS
SOBIRÀ

Alt Empordà Sea
Walking
27-29 setembre
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Festivalls de
l'Alt Pirineu
17-20 octubre

Redescobrint l’art romànic
(expedició de 1907)

Senderisme i espiritualitat
a la Coma de Burg

A peu pels racons de l'Albera
amb tastets de productes

Ruta de fauna i ﬂora del
Parc Nacional d’Aigüestortes

Observació de fauna salvatge
a trenc d’alba
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ALT URGELL
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Festival
11-13 octubre
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Ruta pel Parc Natural
del Cap de Creus

CERDANYA

PALLARS
JUSSÀ

10 Vall de Boí Trek

TOULOUSE
PERPIGNAN
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RIPOLLÈS

2
GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

GIRONA
LLEIDA

BARCELONA

