EQUITROBADA

ALPENS 2017

RUTA D’ACCÉS
SUD-EST

Coordinador de ruta: Albert Vidal, adal@coac.net

Telf. 617.907.204

Per més informació: Nathalie de Seras Telf. 639.917.082

LLOC DE SORTIDA
Tona: A 1km de Tona en direcció a Collsuspina/Moià. Veure annex.
Coordenades: 41.842610, 2.205620

LLOCS DE PAS DIJOUS DIA 12 D´OCTUBRE
TONA-OLOST: 35km, dificultat mitjana.
Sortirem del punt de trobada a les afores de Tona a les 9:30h.
Per corriols ens enfilarem fins arribar a l’urbanització de Muntanyola carenant després
amb vistes fabuloses sobre la Plana de Vic abans de baixar a Santa Eulalia de
Riuprimer.
Deixarem el poble de banda i ens enfilarem per una pista a l’ermita de Sant Sebastià
a on dinarem de “cal dursu” gaudint de les vistes i la història que envolta el lloc. Hi ha
una font amb aigua potable que esperem tingui aigua com ho ha fet tot l’estiu.
Després de dinar baixarem per bonics camins dins el bosc fins creuar l’eix per sota
passant per un gran túnel que ens permetrà passar ja al Lluçanès. Resseguirem el
camí i algun corriol passant per l’ermita de Sant Salvador i ja directes cap al càmping
d’Olost.

LLOC DE DORMIR
Càmping d’Olost. Sopar, dormir, allotjament cavalls, esmorzar i dinar pícnic del dia 13
(amb tenda: 60€) (en bungalow: 80€).
S’ha de portar el pinso pels cavalls i aniran lligats en cordades. El verd anirà a càrrec
de l’organització.

LLOCS DE PAS DIVENDRES DIA 13 D’OCTUBRE
Començarem el segon dia de ruta sortint d’Olost direcció a Cal Pela (hípica de cavalls
de raid) cap a Perafita fins arribar a Sta. Eulàlia de Puig-Oriol i arribada a Alpens.
Distància Olost-Alpens 28,6 km. Aquest segon dia el farem acompanyats dels amics
que fan la Ruta Oest.
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DISSABTE DIA 14
Gaudir de les activitats proposades a Alpens.

DIUMENGE DIA 15
Després d’esmorzar tothom tornarà pel seu compte cap a casa.

NOTES
✓ Us podem facilitar els tracks de tot el recorregut.
✓ Per reserves càmping d’Olost (Albert Vidal).

ANNEX:
Com arribar al lloc de trobada a Tona:

Cal atravessar Tona i agafar la carretera que duu a Collsuspina/Moià.
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Un cop sortit del poble, al cap de 1 km aproximadament hi ha un desviament a ma
esquerra per un camí asfaltat que porta a Vilageliu. Cal agafar aquest camí i aparcar
poc després a una zona més ampla.
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