Senderisme pel riu
Mesa i riu Piedra

SENDERISME PEL RIU MESA I PEL RIU PIEDRA

Senderisme pel riu Mesa i pel riu Piedra
Regió: Guadalajara - Aragó
Dificultat tècnica: mitja
Dificultat física: mitja
Quilometres aproximats: 55
Precio: 425

Apunt d'informació
Aquesta àrea ha estat declarada Zona de Especial Protecció per a Aus (ZEPA), Lloc d'Interés
Comunitari (LIC) i forma part, ademés, de la Red Natura 2000.

Itinerari
Etapa 1:Transport fins a Zaragoza i furgoneta fins l’allotjament. Sopar i dormir.
Eatapa 2: Ibdes-Llumes
Sortida des de Ibdes al riu Piedra, seguirem el riu en direcció al “Monasterio de Piedra”, que travessarem.
Passarem per l’espectacular salt de “La Requijada”. Des de Llumes ens traslladarem a Cimballa per visitar el
naixement del Piedra “Ojos del Cimballa”.
Etapa 3: Jaraba- Calmarza- Jaraba
Sortirem des de Jaraba, poble de fonts termals ja explotades per els romans. Al barranc de la “Hoz Seca” o
“cañada de Campillo” contemplarem el santuari de la “Virgen de Jaraba”. Arribats a Calmarza seguirem el
curs del riu Mesa aigues avall.
Etapa 4: Ermita de Sto Domingo- Torralba de los Frailes
El riu Piedra presenta en els “meandres” una profunda i estreta gorja de parets verticals que la coneixem
amb el nom de “Hoces del río Piedra”, a la seva sortida, observarem un pintoresc lloc “Les Parideras de los
Castillejos” formació que s’assembla als merlets d’un castell.
Etapa 5: Torralba de los Frailes- Aldehuela de Liestos- Torralba
Sortirem de Torralba per el vell camí del molí. El barranc de la Cañada, ens conduirà de nou a les “Hoces del
Río Piedra”, paulatinament es va estretant per arribar a un dels trams més agrestes i espectaculars del riu
Piedra.
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Preu
El preu del viatge és de 425€. Hi ha possibilitat de complementar-ho amb els següents suplements:
Assegurança de cancel·lació de viatge: 30€. L'assegurança s'ha de tramitar com a màxim 7 dies després
del primer pagament.
.

Apunt d'informació
Visitarem magestuoses parets d’engorjats on nien gran quantitat d’aus com el voltor, “alimoche” i el “búho
real”.
El barranc de la Hoz seca a la Cañada del Campillo, amb fabulosos miradors.
Santuari de Jaraba i “Monestir de Piedra”, on diverses surgències i salts d’aigua configuren un paisatge
inigualable.
Formacions de travertina, degudes als dipòsits calcàris, que ens recorden a formacions Gaudianes. Aquests
sediments donen nom al riu Piedra.

Inclou:
-Mitja pensió de tots els dies.
-Allotjament en albergs.
-Guia de muntanya.
-Personal de suport logístic.
-Furgoneta de suport.
-Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
-Informació d'interès turístic i cultural.
-Fruita, barretes energètiques, xocolata i fruits secs.
No inclou:
-Picnic de ruta
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Material recomanat
-Camisetes tècniques.
-Pantalons tècnics.
-Cantimplora.
-Motxila de ruta de 15-30L.
-Crema solar, ulleres i gorra.
-Frontal-Lot.
-Gore-tex-capalina.
-Plumífer o folre polar.
-Botes o bambes de muntanya. No portar noves a estrenar.
-Medicaments personals.
-Targeta federativa en cas de tenirla.
-Pals de trekking (opcional).

Literatura recomenada per aquesta ruta:
Publicacions recomenadas per aquesta ruta:
Amado Martínez, Santiago Cabello. PASEOS EXCURSIONES RIO PIEDRA Y RIO MESA. Editorial: Prames

Inscripcions i pagament de reserva
Les inscripcions es realitzen directament a la web: www.atlasnatura.es. Cal omplir el requadre marró de
"reserva un viatge". S'obrirà un altre formulari que cal omplir. Un cop envia't, rebreu un e-mail de confirmació
de plaça.
Durant el procés d'inscripcó, està detallat el pagament de la bestreta. Cal fer una transferència de 180€ al nº
de compte:
ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank).
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX
IMPORTANT: Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència i enviar comprovant a la
organització (info@atlasnatura.es)
Dues setmanes abans del viatge, es liquidarà el resta de l'import.
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Condicions i cancel·lació
ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella
Nº agència de viatges: AVBAL/690
N.I.F: 53128019C
info@atlasnatura.es
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)
-Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio
de Educación y Ciencia.
-Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que
poden afectar la seguretat del grup.
-Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si
fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el
programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu
de garantir la seguretat. Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic,
estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta
per a ell.
-El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o
malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties
prèvies a l’activitat.

-En el moment de contractar el viatge, s'accepten les condicions aquí descrites, al formulari d'inscripció.
-Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat.
-Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat
excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva.
-Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import total.
-La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat.
-L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de l’import ingressat.
-Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït. En cap cas es retornarà l’import de bitllets
de tren o avió ja emesos.
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