
 

 

 
Alquezar, rio Vero i Volta del Mascún 

Cap de setmana de Senderisme per la Sierra de Guara. 

 

Aprofitem els primers dies de la Primavera per un cap de setmana de 

senderisme per la Sierra de Guara, Alquezar i Rodellar. 

 

Programa : 
 
Dissabte 25/03/17 Andorra - Alquezar - Rio Vero - Asque 
Sortida a les 6h00 de l’Aldosa en direcció d’Alquezar. Arribarem a Alquezar sobre les 10h00 del matí, iniciarem el 

nostre recorregut travessant el magnífic poble i després d’un cafè o d’un esmorzar, baixarem per el rio Vero i les 

passarel·les fins al pont de Fuendebaños, el camí ens portarà per en mig de les oliveres fins el petit poble de Asque. 

Continuarem per camins fàcils fins al Pont de Vilacantal que domina el rio Vero. El camí puja mes abrupte fins a les 

Fonts Basacol, i el seu antic sistema de irrigació del poble de Alquezar. A la tornada, amb una mica de sort, podrem 

observar el voltors i altres aus per el pas de l'ermita de St Gregorio. 

Visita de Alquezar i de la Colegiata de Sta Maria la Mayor. 3,5€ no inclòs en el preu.    

Trajecte en furgoneta : 260km ; 4 hores 

Itinerari : 14 km ; temps del recorregut: +/- 5 hores 

Desnivell positiu: + 550 m 

 

Trànsfert de 40 minuts i nit en hotel 3 estrelles  

 

Diumenge 26/03/17 :  Rodellar – Otin – Rodellar – Andorra. 

Després d’esmorzar, sortim del poble de Rodellar per la volta del massís del Mascun inferior, descobrirem la « Fuente 

del Mascun » , La « Ventana », obertura en mig de la paret de pedra., passarem a prop del Dolmen  de « Losa Mora » 

un dels millor conservat de la zona. El poble abandonat de Otin abans de tornar per el camí de la Costera  

Itinerari : 14 Km ; temps del recorregut: +/- 6 hores 

Desnivell positiu: + 650 m 

 

Tornada a Andorra 
 

 

Preus 

 

 

Base 4 – 5 persones 

 

Base 6 – 8 persones 

 

Base 9 – 12 persones 

 

En hostal 

 

178€/pax. 

 

 

137€/pax 

 

////€ 

 

Suplement habitació individual 

 

 

18,00€ 

 



 

 

El preu inclou : 

Els 2 dies de guiatge per un guia acompanyant de muntanya. 

La nit en hotel 3 estrelles en ½ pensions amb el pic nic per el diumenge. 

 
El preu NO inclou : 

El transport (ofert fins a 8 persones) 

El esmorzar i el pic nic del dissabte 

L’entrada a la Colegiata de Alquezar (3,5€/pers.) 

Les assegurances (es poden contractar per un preu de 8€/dia) 

 
Nombre de participants : 

Mínim 4 persones 

Màxim : 8 persones. 

 

Inscripció : 

La inscripció es pot fer per telèfon al +(376)342 850 o per e-mail: mtbaventures@gmail.com 

La inscripció es efectiva a partir de la recepció del 30% del preu de l’activitat. 

Es pot realitzar per transferència bancaria, efectiu o per xec. 

Pagament de la totalitat el dia de l’activitat. 

 

Anul·lació de part de l’organització: 

L’organització pot anul·lar la sortida per nombre insuficient de participants, males condicions climatològiques o altre cas de 

forces majors… En aquest cas, es tornarà la totalitat del preu de l’activitat als participants, sense cap tipus d’indemnització 

suplementaris. 

L’organització es reserva el dret de modificar el programa (data, horaris, itinerari, allotjament etc…) si el temps, la neu, el nivell 

dels participants  o altre raons ho imposen per mantenir la seguretat del grup, sense que es pugui demanar cap tipo 

d’indemnització. 

 

Anul·lació de part del comprador: 

En cas d’anul·lació 15 dies abans de l’inici de l’activitat, La bestreta no serà retornada. 

 

Assegurances: 

Segons la reglamentació vigent, l’empresa esta coberta per una responsabilitat civil professional. 

Cada participant a de tenir la seva responsabilitat civil individual, així com una assegurança multi risc accident. 

Us podem oferir un assegurança Asistencia/accident per el preu de 8€/dia. (A demanar a la inscripció) 

 

Material personal:  

Una petita motxilla, 25/30l, amb el vostre material habitual per una sortida de dia a la muntanya 

Botes de muntanya. 

El pic nic del primer dia. 

Una petita bossa de viatges amb coses personal per l’hotel. 

(Us enviarem una llista mes detallada a demanda) 
 

 

 

 

 
MTB Aventures 

« Tramuntanya » 
Urb. Giberga, xalet 9 / AD400 l’Aldosa 

Principat d’Andorra 
e-mail:mtbaventures@gmail.com 

Telefon: + (376) 342 850 
NRT: F-052689-Y 
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