Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Bessegoda (1273 mts.) i Sant Llorenç de
la Muga

Data: 18 i 19 de juny
de 2016

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

Grau de dificultat:

Desnivell:

Responsables i telèfon de contacte: Ferran Lorca
Horari
Material:
Itinerari:
Dissabte: pujada al BASSEGODA des d’Albanyà. Aproximadament caminarem uns 17
kms, unes 3:15 hores de pujada i unes 2:45 de baixada. Alçada màxima 1.273 metres i
farem un desnivell de 740 metres començant l’excursió des de la drecera de casa El
Ginebre (una mica més amunt de Can Ferrers) pel GR-11. Els primers i darrers 4 kms
(anem i tornem pel mateix camí) són per pista encimentada tot i que algun tram es pot
retallar per corriols dins el bosc i senders costeruts. Els últims 10 metres es puja al cim
amb l'ajut d’un pas quipat amb cadenes que hi ha a la roca. Qui no vulgui acabar de
pujar es pot quedar a un prat que hi ha a uns 300 metres del final on podem quedar tots
junts per dinar.
Ens allotjarem a CAN MAS, que és un bonic allotjament rural a 2 kilòmetres d'Albanyà.
El preu és de 30€ per persona si ens quedem una nit o 40€ si ens quedem dues nits
(inclou l'esmorzar). L'allotjament són apartaments de 4 persones i alguna habitació de 2,
totes amb bany, dutxa i cuina. Proposem fer el sopar a les cuines dels apartaments i
sopar plegats en una sala molt gran que hi ha a Can Mas. L'entorn és espectacular,
disposa de piscina i sales per a diferents usos. També ens poden fer un sopar però surt
un pel car. El riu també es a un pas. Els que vulguin aprofitar el cap de setmana sencer
fent la nit de divendres, digueu-ho en aquest email. Més informació i fotos de la casa a:
www.canmasalbanya.com
Tambe hi ha l'opció de tornar a casa el mateix dissabte després de la pujada al
Bassegoda per aquells que no vulguin seguir l'endemà.
Diumenge, caminada per la zona de SANT LLORENÇ DE LA MUGA amb possibilitat de
pujar a la torre de guaita medieval i costejar el riu i poder fer algun bany en els gorgs de
la zona; també hi ha la possibilitat d’anar a Santa Maria Magdalena a Terradas, anar i
tornar uns 12kms tot per pista. Després es pot dinar a Sant Llorenç (preu del menú 20€)
o fins i tot es pot tornar a dinar a Vilassar en funció del que decidim fer.

Nº assistents: 25

Valoració: dia plujós al Bassegoda i calorós a Terrades.
Allotjament confortable a Can Mas que recordarem sempre.

