
Raquetes a Andorra 

Cap de setmana del 15 i 16 de febrer 
Planells dels Segles + refugi de Coms de Jan 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Caps de setmana de raquetes 

Descobrir els racons més salvatges d’Andorra 
 
 
 
 

Durant tota la temporada d’hivern 
organitzem caps de setmana de 
descoberta de la natura d’Andorra.  
 
Lluny de les estacions d’esquí i de 
l’Andorra mercantil, acompanyats per un 
guia de muntanya qualificat, us 
endinsareu en zones salvatges, en plena 
natura, on regna el silenci i l’or blanc: la 
neu.  
 
Cada sortida té el seu encant, us portarem 
fins a un refugi d’alta muntanya, un cim 
o un estany gelat.  
 
Mireu el nostre calendari perquè us tenim 
preparat un programa hivernal únic i 
original: 
https://www.naturaiaventura.ad/programa-
sortides-raquetes-neu-guia 

 

https://www.naturaiaventura.ad/programa-sortides-raquetes-neu-guia
https://www.naturaiaventura.ad/programa-sortides-raquetes-neu-guia


Programa 

 
Dissabte 15 de Febrer 
Ascens als Planells dels Segles, entre la 
vall de Ransol i la Vall d'Incles. Un 
magnífic itinerari en bucle, en un entorn 
ideal per la pràctica de les raquetes. 
Iniciem l’itinerari a la solana del Tarter, al 
sector d’Entor a la cota 1920 fins a 
2200m d’alçada. Des dels Planells 
tindrem unes excel·lents vistes sobre les 
valls de Ransol, Incles i d’Orient. 
Desnivell positiu i negatiu: 300m 
Distancia: 5Kms 
 
Diumenge 16 de febrer 
El refugi de Coms de Jan està situat dins 
de la vall de Ransol. A l’hivern aquesta 
vall és un paradís per la pràctica de les 
activitats sobre neu. Us espera un dia de 
trekking hivernal envoltat de grans cims i 
paisatges d’alta muntanya. 
Desnivell positiu i negatiu: 300m 
Distancia: 6Kms 
 

 



 

Informació 

 
 

  

Dates, horaris i punt de trobada 
El dissabte 15 de febrer de 2020 a la parada de bus 
nº164 de la vall d’Incles a les 10h30.  
El diumenge 16 de febrer de 2020 a la parada de bus 
nº164 de la vall d’Incles a les 10h30. 
 
Nivell 
Nivell fàcil. Persones fent excursions regularment. 
Aproximadament unes 4 hores caminant. 
  
Material 
Preveure motxilla per caminar (35 litres ). Us deixem les 
raquetes i pals. Material adequat per una sortida 
hivernal, bones botes, polaines,... Una llista molt més 
detallada es donarà en el moment de la reserva. No 
dubteu en demanar-nos consells! 
Us deixem gratuïtament les raquetes. 
 
El guia 
Guia de mitja muntanya amb molta experiència en 
guiatge de raquetes. 
 
Assegurança 
Teniu la possibilitat de contractar assegurança amb 
nosaltres, més info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-
muntanya-guia 
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Tarifes i reserves 

 

 
 

Tarifes 
Opció 1: 40€/persona inclou la 
prestació del guia per 1 dia d’activitat 
(dissabte o diumenge) 
 
Opció 2: 75€/persona inclou la 
prestació del guia per 2 dies 
d’activitat (dissabte i diumenge) 
  
Reserves 
Directament online en aquesta pàgina: 
https://www.naturaiaventura.ad/product-
page/raquetes-neu-guia-andorra-refugi-
coms-jan-planells-segle 

Per més informació: 
Natura i Aventura 
Email: patrickperisse@hotmail.com 
Telefon: +376 349542 
Tarifes 
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