Trekking no Pireneu: Pico Perdigueiro 3221m e Posets 3375m com João Garcia
7 dias de viagem

DESTINO
Espanha.

Descrição

TIPO
Trekking, .

DURAÇÃO
Este programa reúne um fantástico itinerário circular de 5 dias de trekking com a ascensão a duas
montanhas de mais de 3000 metros no Pireneu Aragonês.
Neste percurso veremos lindíssimas paisagens que merecem ser percorridas a pé e vividas com
tranquilidade. Com inicio e regresso ao Vale de Benasque, vamos compensar as temperaturas de
Agosto com as frescas brisas da montanha.

7 dias

DIFICULDADE
Nivel 4

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Viagem cidade de origem - Castejón de Sos (Benasque)

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Refúgio de Estós - 3h de caminhada

Refúgio

P-A-J

3

Pico Perdigueiro 3221m - 10h de caminhada

Refúgio

P - Lunch box - J

4

Colo do Chistau - refúgio de Viadós - 7h de caminhada

Refúgio

P - Lunch box - J

5

Pico Posets 3375m - refúgio Angel Orús - 11h de caminhada

Refúgio

P - Lunch box - J

6

Regresso a Castejón de Sos - 3h de caminhada

Hotel

P

7

Viagem de regresso à cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Viagem cidade de origem - Castejón de Sos (Benasque)
Dis dedicado à viagem até Castejón de Sos.
Encontro com o João Garcia para jantar ou apenas no dia seguinte ao pequeno-almoço.
2: Refúgio de Estós - 3h de caminhada
Ao pequeno-almoço, apresentação do guia Papa-Leguas e briefing inicial. Revisão do equipamento dos participantes e check-out
do hotel.
Deixamos uma viatura num estacionamento em Eriste e seguimos para de carro até ao estacionamento do Vale de Estós.
Subida a pé ao Refugio de Estós a 1895m em cerca de 3h de caminhada.
3: Pico Perdigueiro 3221m - 10h de caminhada
Pequeno-almoço cedo e saída em direcção à Cabana de Turmo. Daqui optamos pela bifurcação que sobe paralelo a ribeira do
Perdigueiro. Continuamos a subida agora em terreno mais inclinado até ao colo Ubago. Daqui até ao Pico Perdigueiro é um
instante.
Teremos algum vento no cume mas umas vistas fantásticas do maciço Aneto/Maladeta, Posets e da lagoa de Literola ou da lagoa

dOô.
Regresso pelo mesmo caminho e de novo pernoita no refugio de Estós.
Dia longo de cerca de 10h de caminhada.
4: Colo do Chistau - refúgio de Viadós - 7h de caminhada
Depois do pequeno-almoço seguimos para oeste no trilho do GR11 rumo ao colo do Chistau de 2577m. Iniciamos uma descida
para o outro lado em direcção a cabana DAnes e continuamos a descer paralelos ao rio Zinqueta.
Chegada ao Refugio de Viadós a 1760m.
Cerca de 7h de caminhada.
5: Pico Posets 3375m - refúgio Angel Orús - 11h de caminhada
Subida brutal pelo vale da Ribereta até ao colo Grist a 2864m.
Descemos um pouco até a lagoa Llardaneta e depois do almoço continuamos a subir até ao Diente de Llardana. Mais uma hora e
chegamos ao cume do Posets 3375m com vistas para o Pico Perdigueiro e descemos pelo mesmo caminho até ao Diente de
Llardana.
Agora descemos paralelos a ribeira Llardaneta até ao refúgio Angel Orús a 2115m onde pernoitamos.
Dia mais longo de cerca de 11h total.
6: Regresso a Castejón de Sos - 3h de caminhada
Pequeno-almoço tranquilo e descida até Eriste onde deixámos uma viatura.
Recuperação dos outros carros e regresso a Benasque.
Cerca de 3h de caminhada.
Dormida em hotel.
7: Viagem de regresso à cidade de origem
Depois do pequeno-almoço, cehck-out e partida de regresso à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
02/08/2021 - € 790

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 110,00

Inclui
•
•
•
•
•

Acompanhamento no trekking do alpinista João Garcia;
2 Noites em hotel em quarto duplo;
4 Noites em camaratas;
Refeições: 6 Pequenos-almoços,1 Almoço, 3 lunch-box e 4 jantares;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Viagem da cidade de origem a Castejón de Sos e regresso;
Duche quente nos refúgios;
Todos os extras pessoais (bebidas, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
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