Les Escaldilles
+(33) 6 85 02 23 84
www.via-ferrata-de-llo.com

LES VIA FERRATA
DE LLO

que es troben a les « Escaldilles », són
recorreguts d’aventura de muntanya. El
concepte que prové de la història militar es basa sobre el mateix principi de
sistemes de seguretat que en els parcs
d’aventura entre els arbres.
La diferència se situa al nivell del suport
de la progressió que en aquest cas
és la roca. El recorregut es realitza al
llarg d’una línia de vida (el cable) amb
l’ajuda d’un material de seguretat (arnès,
bagues, mosquetons, casc).

+(33) 6 85 02 23 84

L’ambient és similar al de l’escalada, se
segueix l’itinerari del cable amb l’ajuda
de les preses instal·lades a la paret.
Les sensacions experimentades s’amplifiquen segons el recorregut; es pot
triar entre els diversos itineraris proposats, adaptats a tots els nivells (a partir
de 5 anys): descoberta, família, infantil,
iniciació, perfeccionament i esportiu.
En el transcurs d’aquestes ascencions,
trobareu : la superació de si mateix, l’esperit d’equip, el domini del vertigen o
tot simplement el plaer d’una aventura
compartida.
La durada de l’activitat pot variar entre 40
minuts i 3 hores, segons el recorregut.
Aquest indret orientat ple sud us permetrà gaudir d’una vista excepcional sobre
la Cerdanya
«Les Grans Tirolines Queralps» constitueixen un recorregut que domina les
gorges del Segre a 85 metres d’alçada.
Aquesta instal·lació és independent dels
itineraris de Via Ferrata, però es pot realitzar en complement (reserva prèvia).

Itinerari 3 : Llisses de Llo
(distància 800m / desnivell 259m)
(nivell AD – Bastant Difícil
nens > 12 anys)
Itinerari 4 : Llisses Dretes
(distància 800m / desnivell 259m)
(nivell D+, Difícil superior,
nens > 14 anys)

Design graphique :

Itinerari 1 : Llisses del Molí
(distància 800m / desnivell 259m)
(Nivell F – Fàcil, nens > 5 anys)

E-mail : contact@ooodpooo.fr

ITINERARIS
DE LES VIA FERRATA

« Per practicar aquests itineraris cal que
tingueu en compte la vostra condició física
abans de començar el recorregut. Preveure vestits adaptats, aliments i aigua
per hidratar-se regularment ».
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HORARI
VIA FERRATA

Temporada d’estiu
del 1r de juliol al 31 d’agost
9h00 - 16h00 (última sortida)
Fora de temporada (reserva prèvia)
caps de setmana i vacances escolars
10h00 - 14h00 (última sortida)
INFORMACIÓ
RESERVA

VIA FERRATA de LLO
66800 LLO « Les Escaldilles »
Tél : +(33) 6 85 02 23 84
i més informacions sobre el web :
www.via-ferrata-de-llo.com
«  Agrément Jeunesse et Sports
N° 06606ET0005 »

ACCÉS
SITUACIÓ

Pobles a l’entorn
de la Cerdanya francesa :
Sallagosa, Eina, Er, Font-romeu

Barcelona (Direcció) :
Girona - Perpinyà - Prada - Montlluís
Sallagosa - Llo - Gorges del Segre
Barcelona (Direcció) :
Puigcerdà (Túnel del Cadí)
La Guingueta d’Ix (Bourg Madame)
Sallagosa - Llo - Gorges del Segre
A SALLAGOSA AGAFAR LA RD33 DIRECCIÓ
LLO. A L’ENTRADA DEL POBLE, A PROP DE
L’ESGLÉSIA DE SANT FRUCTUÓS, SEGUIR
LA DIRECCIÓ DE LES GORGES DEL SEGRE
FINS A L’APARCAMENT…

