El TRAJECTE EN KAYAK

EL CAMÍ DEL CONGOST

EL CAMÍ DE LA PERTUSA

Sortint de la Base Nàutica de Corçà, heu d'anar a la
dreta seguint el marge dret de l’embassament.

Des de l’embarcador del pont penjant de Seguer,
teniu que creuar el pont penjant. Pujareu fins trobar
el camí de Mont‐rebei i el caminareu fins el final del
congost. Al final del congost, donareu la volta i
tornareu a l’embarcador del pont penjant de Seguer

Des de l’embarcador del Pont penjant de Seguer, podeu fer (A) el recorregut fins l’embarcador de Corçà (10,5Km)
o (B) fer el congost i el recorregut fins l’embarcador de Corçà (14Km)

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 esquerra tot
just passar el pont. Davant vostre veureu el congost
de Mont‐rebei.

A les 14:15h, us recollirà el vaixell i us traslladarà
a Corçà

EL CAMÍ D’ARAGÓ
Des de l’embarcador del Pont penjant de Seguer,
podeu fer (A) el recorregut fins l’embarcador de
Montfalcó (9,5Km) o (B) fer el congost i el
recorregut fins l’embarcador de Mont‐falcó
(13,7Km)
Si us decidiu per l’opció (B), teniu que passar el pont
penjant i pujar fins trobar el camí de Mont‐rebei.
Caminareu fins el final del congost, donareu la volta
i tornareu al pont penjant. A partir d’aquí teniu que
seguir les instruccions de l’opció (A)

Seguireu pel sender fins a arribar a les segones
escales, que també les fareu de baixada.

Si heu triat l'opció de Kayak‐Light o Kayak‐Trek. Una
vegada passeu del congost, doneu la volta i us
dirigiu a l’embarcador del pont penjant de Seguer.

Després de les escales, seguireu pujant pel sender
fins a arribar al refugi de Montfalcó.

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. No val la pena seguir
navegant.

Si us decidiu per l’opció (B), caminareu fins el final del congost, donareu la volta i tornareu al cartell d’informació.
A partir d’aquí teniu que seguir les instruccions de l’opció (A)
Si us decidiu per l’opció (A), just arribar al camí de Mont‐rebei i el cartell, girareu a la dreta i seguireu el GR1
El camí de la Pertusa és el GR1, i està senyalitzat amb les següents indicacions:

Continuïtat del sender

Direcció equivocada

Canvi de direcció

Qualsevol altre tipus de senyal no és vàlida i no la heu de seguir.
Seguireu el sender i rribareu al Mas de Carlets. Quan passeu el mas, trobareu un encreuament senyalitzat amb un
pal clavat a terra amb la senyalització de continuïtat del sender. Heu de seguir pel camí més evident de la dreta. Si
agafeu el de l’esquerra, trobareu dibuixada en un arbre la indicació de Direcció Equivocada (fotos).
A partir del mas de Carlets fins al mas de la Pardina el camí és pla o de baixada. Si fen pujada per un corriol poc
evident, és que us heu equivocat i heu agafat el camí de l’esquerra passant per la senyal de direcció equivocada.

Si us decidiu per l’opció (A), pujareu fins a arribar a
les primeres escales, que les fareu de baixada.

Navegueu cap al congost i, tot just abans d’entrar‐
hi, poseu‐vos el casc.

Els que heu triat l’opció Mont‐rebei Kayak (lloguer
lliure), podeu seguir navegant però penseu que heu
de tornar i possiblement que tingueu el vent de cara
(en contra).

Teniu que passar el pont penjant i pujar fins el camí de Mont‐rebei on trobareu el cartell d’informació

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 15h si heu fet l’activitat de Senderisme i a les
17’30h, si heu fet l’activitat de Kayak‐Trek Aragó, 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

Baixareu pel camí fins a arribar al mas de la Pardina. A partir d’aquí el camí puja fins a arribar a l'ermita de la
Pertusa.
De l'ermita de la Pertusa fins a Corçà, heu de seguir la pista asfaltada fins Corçà. Just avants d’arribar a Corçà
trobareu el desviament que porta a L’embarcador de Corçà

