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3 TRES MILS A LA VALL D’ESTÓS 

 
Tipus d’activitat: Itinerari excursionista en alta muntanya per adults en el 

que assolirem tres cims de més de tres mil metres, magnífics miradors de la 

vall, tant cap el sud, com cap a la vessant nord a França.  

 

Data:   12 i 13 de juliol del 2014 

 

Lloc de trobada:  A Benasc, davant de Barrabés Esports, a les 13 h., 

possibilitat de compartir vehicles, consultar. 

 

1ª jornada :  Accedirem fins l’aparcament de la Vall d’Estós (1.335 m.), 

dinar lleuger i pujada fins el Refugi d’Estós (1.865 m.), pel camí del bosc de 

Batisielles. (aprox. 3 h. i 700 m. desnivell posit.) 

 

2ª jornada:  Pujada als Pics de Clarabide Oriental (3.004 m.), 

Clarabide Central (3.006 m.) i Pic de Gías (3.002 m.), per la Vall de Gías. 

Retorn a l’aparcament per la Vall d’Estós. (aprox. 10 h. i 1.200 m. desnivell) 

 

 

Mapa de la zona amb el recorregut aprox. marcat en color morat. 

 

 
 



  
Part superior amb vista sobre els cims. 

 
Dades Practiques : 
  

 Particip.: De 4 a 12 persones (places limitades) 

 
Preu : 55 € per persona (federats  FEDME, 45 €) 

 
Inclou : La mitja pensió al refugi d’Estós, el Guia, l’assegurança 

d’accidents i el material de seguretat necessari  

 
No inclou : El desplaçament fins el lloc de l’activitat 

   Qualsevol altre cosa no especificada com a inclosa 

 
Dificultat:  Ascensió d’alta muntanya estival, sense cap dificultat tècnica, 

malgrat que cal una bona condició física.  

 

Material:  - Calçat de muntanya.  

- Roba adient per l’alta muntanya estival (impermeable, jersei, 

guants, gorro,...) 

   - Protecció solar (barret, crema, ulleres), ...  

 - Motxilla  

 - Bastons 

 - Aigua i menjar per la ruta. 

 - Donat que farem la mitja pensió al Refugi d’Estós, no cal dur 

menjar per el sopar de dissabte ni sac (al refugi hi ha mantes), 

però si que és recomanable un sac de llençol. 

 

Observacions: 
  L’organització es reserva el dret d’anular l’activitat o variar 

l’itinerari, si les condicions meteorològiques fan 

desaconsellable el segur desenvolupament de l’activitat.  

 

Informació: ismael.arnes@gmail.com  o al telèfon 689 980 280  
 

 


