Guies de Muntanya i Barrancs Ama Dablam

Estage de 4 dies de barrancs per la Vall de Ribes de Freser
Quatre dies de barrancs per la Vall de Ribes on gaudirem de quatres meravellosos barrancs en un entorn
increïble i on sortirem fets uns barranquistes. El nivell dels barrancs anirà augmentant a mesura dels dies,
començarem amb barrancs de nivell inicial i anirem progressant fins a nivell d'expert.
Durada de l’activitat: 4 dies.
Situació: Vall de Ribes de Freser (Ripollès).
Material a portar per el client: Botes de canya alta o Bambes esportives, Banyador, Roba de recanvi, Bambes de
recanvi.
Preu: 300€ per persona els 4 dies.
El preu inclou: 4 dies i 3 nits de Pensió Completa al Refugi Corral Blanc de Planoles, Guia per els quatre dies de
Barrancs, Material Tècnic, Assegurança de RC/Accidents i Reportatge Fotogràfic de cada activitat.
El preu no inclou: Transport fins a la zona de les activitats i el no descrit en el “preu inclou”.

Refugi Corral Blanc
Refugi situat al Collet de les barraques (20 minuts des de Ribes de Freser), Planoles , a 1815 metres d'altitud.
Consta de 36 places amb habitacions de 10 persones en la planta superior on també tenim dos lavabos i tres
dutxes amb servei d'aigua calenta. En la planta inferior disposem de un lavabo , menjador , i sala amb llar de
foc. Oferim servei de bar tot el dia i menjars casolans . El refugi esta situat a la vessant sud a la base del
Puigmal, en un entorn únic molt solejat rodejat de grans boscos i amb molta diversitat de flora i fauna per
poder gaudir ja sigui sol o amb família.
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Dia 1: Torrent de la Cabana
Es tracta d'un torrent de muntanya ideal per iniciar-nos i millorar la nostra tècnica de salt i ràpel. Està
dividit en 6 ràpels, dels quals tots es poden saltar el primer de tots és el més espectacular de 13
metres.
Aproximació: 30 minuts.
Descens: 2 a 3 hores.
Retorn: 30 minuts.

Dia 2: Barranc del Núria Inferior
Barranc curt però intens i més complert que el del dia abans és ideal per complimentar i continuar
amb la progressió en aquest món de l’aigua, consta de varis ràpels entre ells un de 20 metres, salts i
algun mini tobogan. És un barranc espectacular!!!
Aproximació: 40 minuts.
Descens: 3 hores.
Retorn: 30 minuts.
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Dia 3: Barranc de la Corba
Sens dubte un dels barranc que quan sortirem d’ell serem uns autèntics professionals del ràpel, ja que
consta de 12 ràpels entre ells 3 de 30 metres per suposat un barranc ideal per aprendre i millorar la
nostre tècnica de ràpel!!!
Aproximació: 5 minuts.
Descens: 4 hores.
Retorn: 45 minuts.

Dia 4: Barranc del Núria Integral
El millor barranc per acabar aquest estage!!!
Apoteòsic descens amb molts salts i tobogans de més de 10 metres, salts i tobogans únics i ràpels de
fins a 20 metres!!! Sens dubte el millor barranc del nostre Pirineu!!! És un barranc molt ben treballat
per l’aigua amb trams estrets i molt tècnics.
Aproximació: 1 hora.
Descens: 4 hores.
Retorn: 30 minuts.
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El preu allotjament inclou:
Dia 1: Sopar, dormir, esmorzar, dinar (pícnic). 40€/pax.
Dia 2: Sopar, dormir, esmorzar, dinar (pícnic). 40€/pax.
Dia 3: Sopar, dormir, esmorzar, dinar (pícnic). 40€/pax.
El preu activitats inclou:
Guia titulat, Material tècnic (neoprè, arnés, casc, cordes, mosquetons), assegurança de RC/ Accidents i
reportatge fotogràfic de cada barranc.
Torrent de la Cabana:
30€/pax.
Barranc del Núria Inferior: 45€/pax.
Barranc de la Corba:
50€/pax.
Barranc del Núria Integral: 55€/pax.

Total 4 dies Allotjament PC + Activitats = 300€/pax.
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