
Senderisme pels Congostos de l'Ebre

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

"El mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber
que la verdadera felicidad está en la forma de subirla"



Etapes (Entre 3 i 6 hores per etapa)

Al nord-est de la provincia de Burgos, es localitza una bella terra encantada en la que la vida encara
transcorre al ritme tranquil marcat per l'home i la naturalesa. Una comarca ben comunicada de la que
descobrirem agradables racons com el sedano, el rudrón i els "cañons del ebro".
 
Etapa 1: Sortida de Barcelona i trobada amb els guies.
 
Etapa 2: Pesquera-Gr Turzo-Cueva del Agua-Orbaneja del castillo-Escalada poble-Quintanilla de escalada.
18km
 
Etapa 3:  Cortiguera-Pujada a l'ermita centola y Elena-Valdelateja-Río Rudrón-San Felices del Rudón-
Covanera (Sifón explorat més gran del món conegut)-Tubilla del Agua. 17km.
 
Etapa 4:  San andrés de Montearados-Sortida caminant de Ceniceros-Molí de Rasgabragas-Río Rudrón-La
curacada (formació geològica d'interès especial)-Hoyos del Tozo-Manantials del Rudón-Cueva del Moro-
Simas y cuevas de Basconcilos-Poble de Basconcillos.
 
Etapa 5: Las Loras-Amaya-Las cuevas (poblat celtíber)-Baixada per la cinglera.
Orbaneja del castillo-llera esquera del riu-Tobazo salt d'aigua-Cascada superior-Villaescusa de Ebro-
Meandre abandonat de l'ebre-Tinxeras de bricia-Los chozos de Estilla-Orbaneja.

Etapa 6:Tudanca-Vallejo-Cidad de Ebro-Tudanca. Tornada en tren. 

Allotjament a Pesquera de Ebro tots els dies. Hostal restaurante el Arco.
Hab. dobles/triples.

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Regió: Burgos
Dificultat tècnica: baixa
Dificultat física: mitjana
Preu: 655€
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Inclou:

-Mitja pensió de tots els dies.
-Allotjament.
-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
-Bitllet de tren.

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).

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Senderisme 

Senderisme pels Congostos de l'Ebre



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.

Condicions de 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 f
os possible, l’itinerari o programa per a adaptarse al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el p
rograma en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu d
e garantir la seguretat. Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic/tècnic, estipu
lat 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 mal
alties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties prèvi
es a l’activitat.
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Condicions de cancel·lació

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 in-
gressat. 

Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import in-
gressat 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 bit-
llets de tren o avió ja emesos.
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