
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV

Nom de l’excursió: Raquetes Nocturnes – Llac d'Engolasters - Encamp (Andorra)

Indret: Canillo (Andorra) Data: 04 de febrer 2023

Temps aproximació amb cotxe: 3h Temps de marxa (sense parades): 3 hores

DIFICULTAT
El grau de 
dificultat s’indica 
d’acord amb la 
taula que hi ha al 
final de la fitxa

   Severitat del terreny: 1   Dificultat d’orientació: 3

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 2

Desnivell de pujada: 220 m Desnivell de baixada: 220 m

Desnivell acumulat:  440 m Distància: 8~9 km
Tipus de recorregut:  linial    circular

Responsable i telèfon de contacte: Albert Font - 689297517

Nº màxim d’assistents: 20 Nombre real d’assitents:      
Hora de sortida: ~16h30 Lloc de sortida: Casa de Colònies Aina (Canillo)
Data màxima d’inscripció: x/Feb

Descripció ruta i altres informacions d’interés:
Sortida  de  raquetes  nocturnes  per  gaudir  de  la  lluna  plena  pel  camí  de  Pardines  i  el  llac
d’Engolasters. Recorregut d’uns 8~9 Km. 
En el cas de manca de neu, es farà l’excursió a la vall d’Incles amb anada per la carretera i tornada
pel camí de l’Obac d’uns 6 Km..
Allotjament: Casa Colònies AINA (Canillo).  Mitja pensió 28€/per. Habitacions de 6 lliteres, cal
portar sac de dormir i tovalloles. Sopar a les 20:30h (sopa de caldo casolà, amanida, i pit de gall
d’indi arrebossat amb pernil  i formatge, iougurts i fruita. Només s’adapta menú per al·lèrgies
alimentàries). Esmorzar a les 8h (esmorzar només dolç, no salat). 

Track: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/engolasters-109841724 
https://www.wikiloc.com/snowshoeing-trails/vall-dincles-cami-de-lobac-dincles-canillo-andorra-
22072863

Mapa:

Enllaços (web i pdf descarregables):
 



  Equipament i material imprescindible
Organització

 Emisores
 Farmaciola bàsica
 GPS o mapa i brúixola
 Telèfons de contacte

Individual
 Protecció solar
 Ulleres de sol
 Tallavents
 Guants
 Folre polar
 Gorra, barret
 Manta d’emergència
 Frontal o lot
 Bastons de tresc
 Menjar i aigua
 Telèfon (carregat)

Opcional
 Farmaciola personal
 Manta d’emergència
 Roba de recanvi

Material tècnic addicional i específic per la sortida: Raquetes i paraneus


	Indret: ��Canillo (Andorra)�

