KAYAK-TREK ARAGÓ
DISTÀNCIA AMB KAYAK 7Km
DISTÀNCIA CAMINANT 9Km
ASCENSIÓ ACUMULADA 934m
DIFICULTAT
Mitjana
La dificultat del trajecte a peu
s’incrementa de Mitjana a Alta en
dies de calor
HORA D’INICI
9,30h
FI DE L’ACTIVITAT
17,30h

El TRAJECTE EN KAYAK
Sortint de la Base Nàutica de Corçà, heu d'anar a la dreta seguint el marge dret de l’embassament.
Si sortint de la Base Nàutica no aneu cap a la dreta i creueu l’embassament pel recte, us podeu equivocar i entrar
en un petit braç que acaba en un cul de sac. Ho teniu senyalitzat en el mapa amb una creu de direcció equivocada.
Arribant a la primera punta, davant vostre veureu l’embarcador de Montfalcó i, a dalt de la serra, el refugi de
Montfalcó. Heu de deixar-los a l’esquerra i seguir navegant cap a la dreta en direcció a l’ermita de la Pertusa, que
veureu davant vostre.
A partir d’aquí ja no teniu possible equivocació. Quan porteu uns 4Km passareu per davant de les escales del camí
d’Aragó, que us quedaran a la vostra esquerra.
Passareu per sota del pont penjant i per l’embarcador de Seguer, que està a la dreta tot just passar el pont. Davant
vostre veureu el congost de Mont-rebei.
Navegueu cap al congost i, tot just abans d’entrar-hi, poseu-vos el casc.
Una vegada sortiu del congost, els marges de l’embassament es fan més amples i veureu com el camí queda més a
prop de l’aigua. Seguiu navegant fins a trobar l’embarcador de la Masana, que queda a la vostra dreta, on haureu
de desembarcar.
A partir de l’embarcador, l’embassament es fa bastant ample i, si seguiu navegant, trobareu el pont penjant de
la Masana, que queda al marge dret, i que creua un barranc. Si veieu el pont penjant, és que us heu deixat
endarrere l’embarcador de la Masana i heu de recular.

EL TRAJECTE CAMINANT
Des de l’embarcador de la Masana, pugeu pel corriol fins a trobar el camí de Mont-rebei. Un cop allà, heu de seguirlo cap a la dreta.
Passareu pel tros de camí furgat a la roca i seguireu fins a trobar la cruïlla del camí d’Aragó on hi ha un planell
informatiu. Heu de desviar-vos a la dreta i començar a baixar en direcció al pont penjant.
Passareu el pont penjant i pujareu fins a arribar a les primeres escales, que les fareu de baixada.
Seguireu pel sender fins a arribar a les segones escales, que també les fareu de baixada.
Després de les escales, seguireu pujant pel sender fins a arribar al refugi de Montfalcó.
Del refugi surt una pista ampla (hi circulen vehicles) que arriba a l’embarcador de Montfalcó. Aquí és on us recollirà
la nostra embarcació. No agafeu cap altre camí o sender que no sigui la pista ample que porta a l’embarcador
A les 17’30h us recollirà el nostre vaixell i us traslladarà a la Base Nàutica de Corçà.
El vaixell no espera. Si no heu arribat a l’hora de recollida, no us podrem recollir fins que el vaixell torni a passar
per l’embarcador de Montfalcó.

