Situat al Valle del Tena, concreament a uns dos km. del poble de Formigal,
(Huesca). L'Anayet és un volcà que pertany als Pirineus. Es troba a la nord de
Saragossa (Espanya), gairebé a la frontera amb França i no gaire lluny del volcà
d'Ossau. Es tracta de les restes d'un volcà que es va desplomar a la mitja part i
només es conserva el que quedava de la xemeneia. Gairebé tots els Anayet
massís és considerat restes de una antiga caldera volcànica.
Places limitades: data límit per apuntar-se dia 13 de setembre.
Reunió informatica el dia 20 de setembre a les 18:00 al bar del club.
Dia 28 (divendres) desplaçament Barcelona a Biescas en vehicles particulars.
Dia 29 (dissabte):
- Curta: aparcament d´Anayet (1593m) - ibones d’Anayet (2238m): desnivell 645m, 5,8km de recorregut em temps pausat de
2,45h.
- Llarga: mateix recorregut que l´anterior, continuarem fins al vértex d´Anayet a 2559m d´alçada: desnivell total: 966m.
Las dues variants es farán conjuntes i al mitjdía farem tots junts un picnic.
Dia 30 (diumenge):
- Aproximació fins el refugi Pombie (França) per disfrutar d´una magnífica panorámica d´un dels mitics cims del Pirineu: Midi
d´Ossau. Horari total 2 horas, sortida opcional en funció del temps que cadascú pogui disposá.
Inscripcions: a la sauna o bé per correu electrònic: clicant aquí.
Nota important: Es recorda a tots els participants a les excursions que les responsabilitats, tan sobre els danys propis com
aliens que se’n derivin de la pràctica d’aquest esport, les assumeix cadascú. Us recordem que es cobrarà un suplement de 5€ a
aquells que no estiguin assegurats a través del CEC, federats, etc.

Dades informatives:
Hora de sortida
En funció de l’acord que s’arribi en cada vehicle.
Medi de transport:
Vehicles particulars (Barna – Lleida – Osca – Sabiñánigo - Sallent de Gállego)
Pernoctació:
Apartaments Fomigal (Biescas)

Pressupost aproximat: 120€

