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Escalada al cavall Bernat

CULTURA

Escalada al cavall Bernat
Montserrat (Bages)

Un escalador al cavall Bernat

Un dels llocs més emblemàtics per escalar del nostre país és la muntanya de Montserrat. I el cavall Bernat és una de les agulles més simbòliques del
massís. La companyia Guies de Muntanya de Montserrat ofereix la possibilitat d’escalar-la de la mà de guies professionals i especialitzats. Es pot
pujar per la Via Normal (70 metres), per la Via Punsola Reniu (240 metres) o la Via Puigmal (255 metres). Exceptuant la collada sud, que la uneix a la
resta del massís, els seus vessants cauen a plom més de 200 metres. Els requisits mínims per poder fer aquesta activitat és escalar V grau, de
segon de cordada.

Sobre l'activitat
Més informació
Guies de Muntanya de Montserrat
Tel. 608 06 19 95
www.guiesdemuntanyademontserrat.cat

Parc Natural de Montserrat
08199 Montserrat (Bages)

T'ha agradat aquesta proposta? Si la resposta és sí, has de saber que a la revista en trobaràs més i diferents. Per això t'animem a subscriure't a
DESCOBRIR si és que encara no ho has fet
https://www.descobrir.cat/ca/experiencies/escalada-al-cavall-bernat-169903.php
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DESCOBRIR, si és que encara no ho has fet.

Escalada al cavall Bernat

Volem créixer i volem fer-ho amb tu.

Subscriu-t'hi

Més propostes a Bages
VISITA GUIADA

Manresa ignasiana
28 de juny - Manresa

La Muntanya de Sal de Cardona
Cardona

A PEU

Racons per a la pau a Montserrat
Aquest recorregut per la regió de Tebaida -que comprèn les agulles del vessant septentrional del monestir- uneix algunes de les ermites més singulars del massís. El
camí surt de davant del santuari. Ens dirigim a la plaça de les Cel·les i pugem per les escales que hi ha al fons. Vorejant el torrent...
A PEU

Passeig de cap i cua a Castellfollit del Boix
El municipi de Castellfollit del Boix es troba enlairat al sud-oest del Bages, tocant l’Anoia. Consta de tres entitats de població: Grevalosa, Maians i Castellfollit del Boix, on
hi ha l’ajuntament d’aquest municipi de 425 habitants, però de gairebé 60 km2 de territori. La ruta...
AMB BICI

De Súria a Coaner per terra de cavallers
Aquesta és una ruta mixta, de vila i natura, que farem sense baixar de la bicicleta. Visitarem el barri medieval del Poble Vell de Súria, ple de carrerons estrets, porxos,
cases pont, un castell i bones vistes sobre el riu Cardener. En aquesta sortida, la bicicleta de muntanya substitueix el cavall...

ESCAPADES

Les mil cares del massís de Montserrat
Divendres tardaLa nostra escapada montserratina comença la tarda del divendres al nucli històric de Collbató. Aquesta part del poble conserva tot l’aspecte i l’esperit de
la vida tradicional del massís. Carrers estrets, pavimentats amb pedra i cases amb nestrals protegits de les...
A PEU

Un passeig per la història de Cardona
El naixement de Cardona com a ciutat es va produir un 23 d'abril de 986, quan el comte Borrell II va atorgar al municipi del Bages la Carta de Poblament, que actualment
es conserva a l'Arxiu Històric de la localitat, a la plaça de la Fira. L'estratègica situació del castell, que feia frontera amb...

Cases Rurals a Bages
MASIA

Puig de la Balma
Mura, Bages
MASIA

Masia el Prat
Rocafort, Bages
CASA DE POBLE INDEPENDENT

Can Còdol
Maians, Bages
MASOVERIA

Ca l'Arturo
Sant Mateu de Bages, Bages
MASOVERIA

Ca l'Asenegre
Castelltallat, Bages

En vols més?
Inscriu-te al newsletter de DESCOBRIR i uneix-te a la nostra gran família. Ja som més de 36.000
El teu e-mail...
Accepto rebre informació promocional d'empreses
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Accepto rebre informació promocional d empreses
relacionades amb SAPIENS SCCL
Accepto rebre publicitat de terceres empreses
col·laboradores amb SAPIENS SCCL

Llegeix la política de privacitat

No soc un robot
reCAPTCHA
Privadesa - Condicions

Inscriu-t'hi
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