
1-2/04/2023 Santuari del Coll

Rutes de més d'un dia

Els bàsics
Data d'inici de la ruta Nom de la ruta Aforament màxim ruta
01/04/23
Possibiltat arribar el 31/03 a la nit

Santuari de Coll 22

Data final de la ruta Posibilitat de fer les etapes per separat? Aforament màxim allotjament
02/04/23 SI 22
Organitzador i contacte Presentació de la zona: (Interés natural, cultural, arquitectònic, gastronómic, fotos, etc.)
Alex P. (680664835)

Informació practica
Punt de Trobada Hora de sortida Aparcament remolcs
Hostal de Coll al Santuari del Coll 10:00

Punt final
Preu ruta opció 1: divendres - diumenge 
(preu soci / no soci)

Preu ruta opció 2: dissabte - diumenge 
(preu soci / no soci)

Hostal de Coll al Santuari del Coll Preu: 150/175€ aprox
Inclou:
- Sopar divendres + dissabte
- Dormir divendres + dissabte
- Esmorzar dissabte + diumenge
- Picnic dissabte + dinar diumenge
- Pernoctació + palla cavalls

Preu: 80/95€ aprox
Inclou:
- Sopar dissabte
- Dormir dissabte
- Esmorzar diumenge
- Dinar diumenge
- Pernoctació + palla cavalls

Sobre la ruta
Distància (per dia, total) Descripció
Dissabte entre 20 i 25 km
Diumenge 10 - 15 Km

Dissabte matí sortida a les 10 sortint del Hostal de Coll al Santuari del Coll a sobre del poble d,Osor 
(Guilleries), anem direcció est, seguirem el GR 178-2 direcció pantà de Susqueda i anirem voltant 
direcció nord-est. Arribarem aprop del coll de Querós i prendrem direcció sud i finalment sud-est fins 
pujar a Sant Benet. Baixada de nou cap al Santuari del Coll.

Diumenge matí sortida a les 10 anirem direcció pic de Sant Gregori i Puig de Fatou. A les 12 +- 
tornarem per un altre pas direcció de nou al Santuari on dinarem a les 14.

Inscripcions
Com? Data obertura: Data tancament:

Llistat whatsapp Cowboys de la Selva 10/03
Menjar i beure

Sopar divendres Sopar dissabte Esmorzar dissabte + diumenge
L'assistència es cuidara d'organitzar el tema cuina. Esmorzar de forquilla.

Trinxat de Cerdanya, conill a la rabiosa i pinya 
americana amb xarop de hibiscus de 
Tambacounda.

Peus de porc amb salsafins amanida de confitats 
i selecció de formatges del Ripollès.

Dinar dissabte Dinar diumenge Menjar cavalls
Picnic (cadascu lo seu o inclòs amb la 
pernoctació del divendres)

Carn a la brasa amanida i fruita del temps. Cadascu porta el seu pinso

Pernoctació
Dormir genets Dormir cavalls
Hostal del Coll reservat per nosaltres, té 5 llits de matrimoni i 12 individuals a part qui vulgui pot 
dormir en un porxo.

padocs i pastor elèctric

Extres

Lloguer de cavalls Assistència Despeses addicionals

Cal portar Equipament opcional
✅Documentació del cavall
✅Assegurances genet i cavall
✅Casc, equip de ruta, fred i pluja, cordades, 
cubell

✅Cantimplora 
✅Cavall entrenat i ferrat 
✅Pícnic genets, menjar dels cavalls 
✅Tenda, sac de dormir, pic nic...

Farmaciola genet / cavall
Kit de ferrar

https://g.co/kgs/waLvfP

