
 

 
 

INFORMACIÓ TREKKING SERVAS 
PIRINEUS 2022 

 

Cambrils dels Pirineus (Català)  
http://turismesolsones.com/es/que-visitar/ 
 
https://www.google.com/maps/search/cambrils+de+la+muntanya/@42.1370806,1.3801585,2608m/data=!3m1
!1e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Places trekkings + 20 places el cap de setmana 

Lloc: Cambrils dels Pirineus, Solsonès, Lleida, Espanya 

Dates: 23 al 28  d'agost de 2022 

Arribada: 23 d'agost a les 9 del matí a Solsona estació autobusos 

Sortida: 28 d'agost després d'esmorzar. 

 

 

GRUP “Medium” Fonda Cal Agustí  http://www.calagusti.net/es/  

 

23. Visita guiada per Solsona, portar picnic per dinar, bany i caminada a la Ribera 

Salada (Pont del Clop), sopar i dormir a Cambrils. 

24. GR 1 de Cambrils a Oliana i tornada en minibús.  

Informació GR 1 (etapa 18 Solsonès) https://senders.feec.cat/ 

25.Visita a Sant Llorenç de Morunys i caminada al santuari de Lord 

26. GR 1(etapa 17) de Canalda a Cambrils. 

27.Visita al Zoo del Pirineu, https://zoopirineu.com/es/dinar al restaurant Casanova, visita 

guiada al Salí i bany a la piscina d’aigua salada. 

28.Esmorzar i comiat. 

 

Caminades d’uns 15 km i desnivell d’uns 500m 

 

PREU: 340€, mitja pensió i dinar dissabte. 
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GRUP ”Hard trek” GR1, de l’Aiguadora a Cambrils 
1 nit camping + 1 nit alberg + 3 Fonda Cal Agustí 

23.Agafar mini bus cap a la Vall d’Ora, Monestir de Sant Pere de Graudescales, 

dinar a l’hostal del Pujol http://masiaelpujol.com/inicio.html dormir al càmping de Llinars. 

24.Anar fins a Sant Llorenç de Morunys GR 1 https://senders.feec.cat/etapa/gr-1-etapa-15 i 

dormir a l’alberg La Torre del Baró. 

25.Caminar de Sant Llorenç a Canalda i dormir a Cambrils. 

26.Gr 1 de Canalda a Cambrils. 

27. Visita al Zoo del Pirineu, dinar al restaurant Casanova i visita guiada al Salí i 

bany a la piscina d’aigua salada. 

28.Esmorzar i comiat. 

 

Per fer la travessa (hard trek) cal estar preparat per fer les etapes d’unes 6 hores 

amb força desnivell i portar-se la motxilla.  

Informació GR 1 (etapes 15-17 Solsonès) https://senders.feec.cat/ 

 

 

PREU: 340€, pensió complerta tots els dies. 
 

GRUP ”Cap de setmana”Fonda Casanova http://www.fondacasanova.com/es/index.php 
26.Caminada de Canalda a Cambrils (9 matí) opcional 

27. Visita al Zoo del Pirineu, dinar al restaurant Casanova, visita guiada al Salí i 

bany a la piscina d’aigua salada. 

28.Esmorzar i comiat 
 

PREU: 130€ 

 

Inclou per als 3 grups: 

*Dinar dissabte 27, autobús (1 dia per hard trek i medium trek), entrada Zoo del 

Pireneu, https://zoopirineu.com/es/ visita guiada i bany al Salí http://salidecambrils.cat/es/  

Necessari: equip de muntanya, equip personal, protecció per pluja, vent, sol i fred, 

sac llençol (hard trek) banyador i tovallola (piscina/riu). 

Obligatori: Carnet de la federació de muntanya o assegurança similar 
 

Accés a Solsona:  Autobús Alsa Barcelona-Andorra 

Sortida a les 6:30h. Estació d’autobusos, metro Arc de Triomf  
https://www.alsa.es/horarios-autobuseshttps:/ 
 

 

Inscripcions: a partir del 15 de juny. Caldrà fer la transferència un cop s’hagi 

confirmat la plaça.  

 

Informació i reserva de places: WhatsApp, Alba Santaeulària (34) 636855371  

email: chitchatsolsona@gmail.com 
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