
PUJADA  ALS  PRATS  DE  BECIES  DEL   
PORT  DEL  COMPTE 

Dia: Dissabte 24 de gener 

Hora de Sortida:  ¾ de 8   

Dificultat:   Baixa 

Desnivell :  150m 

Longitud: 3 km (1 h. ascens) 

Preu lloguer  de raquetes:       
(Per majors de 12 anys)   7 € 

 EL GRUP D’ EXCURSIONS  XAFAFARIGOLES de l’AMPA PERE IV us PROPOSA: 

Per una millor coordinació de les reserves i logística cal que totes les famílies 

interessades enviïn confirmació a:  grup.excursions.pereiv@gmail.com    

indicant: - Nom contacte familia, nº telèfon, nombre assistents i classe  dels nens 

   @xafafarigoles 
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Funcionament de les sortides proposades pel grup  
d’excursions XAFAFARIGOLES DE L’AMPA PERE IV. 

 L’anada i tornada es realitza amb el cotxe particular de cada família ó grup. (Temps aproximat del viatge 
2 hores – 150 km) 

 La sortida pretén ser “Low Cost” per tant es planteja esmorzar i dinars d’entrepà.  

 El lloguer de les raquetes de neu es tramita de manera col·lectiva amb els responsables de  l’Estació 
d’Esquí del Port del Compte, fet que permet que tinguem cobertura d’assegurança d’assistència.  

 Els pares i tutors son els únics responsables dels infants que participin en la sortida.  

 

HORARIS APROXIMATS DE LA JORNADA: 

  8:00 - Sortida de davant de l’Escola Pere IV 

 10:00 Aprox - Arribada al Port del Compte. Concentració del Grup a l’Aparcament  de                                              
.           L’ESTIVELLA  

  10:20 Esmorzar i repartiment  de les raquetes de neu (per adults que hagin reservat) 

  10:45 Inici de l’Excursió. “PUJADA CAP A LA BÒFIA I PRATS DE BECIES” 

  Descoberta de l’Avenc  de la BÒFIA  

  Arribada  al Prat de Becies. A córrer i  jugar.  

    - Mostra de Ninots de Neu  

    - Baixades en trineu i pales 

  14:00 Dinar i baixada ó viceversa en funció del dia que ens trobem. 

  16:30 Cafetó al Bar de  les Pistes i cap a casa hi falta gent, o no!  

 
@xafafarigoles 


