Re gi dels Cortalets, del Club Alpí Francès
•

Departament dels Pirineus Orientals – Massís del Canigó

•

Nom del guarda: Thomas DULAC – Propietari: FFCAM

Météo montagne Pyrénées-Orientales

o

Estiu 2023, obert del dissabte 27 de maig del 2023 al dijous 12 d’octubre del 2023 (105 places, total amb el
refugi annex Coderch)

o

Hivern 2023−2024: del 13 d’octubre del 2023 al 30 de maig del 2024, només queda obert l’edi ci annex (19
places, refugi Jean Coderch). Informació

▪

Facebook refugi dels Cortalets

▪ https://refugedescortalets.ffcam.fr/le-refuge-d-hiver.html
•

Reserva tot l’any per internet:

réservation refuge Cortales
http://refugedescortalets.ffcam.fr/reservation.html
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▪

La informació no és contractual !

Reserva
La vostra reserva no es considerarà con rmada ns a la recepció de la paga i senyal corresponent a 10 € per persona.
Tres dies abans de la data d’arribada la paga i senyal no es retornarà passi el que passi, si dubteu, podeu contractar una
assegurança d’anul·lació, per mitjà de la companyia de viatges, d’un organisme especialitzat o de la vostra asseguradora
habitual..

No teniu internet? Envieu-nos la paga i senyal amb un xec francès (havent con rmat abans la
disponibilitat de places amb el guarda). Envieu el xec a l’ordre de Thomas Dulac a:
42, rue San Juan de Puerto Rico. 66500 PRADA
Marqueu al dors del xec la prestació, el vostre nom i la data de la reserva.
Per escriure al guarda, tingueu en compte que no serà disponible ns al 15 de març de cada nova
temporada,
tomdulac@hotmail.com.

Contacte durant els períodes d’obertura estival, +33(0)468 963 619.
Per fer-vos socis del Club Alpí Francès i tenir descompte (50 % en el preu de la nit), adreceu-vos a:
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FFCAM Prades Canigó – Allée de la plaine Saint-Martin – BP 65 – 66502 PRADES cedex
Tel. +33(0)468 961 890 http://prades.ffcam.fr/

Informació

prà ca

El refugi és un lloc aïllat i limitat que acull moltes persones, no té cap connexió amb la plana
des del punt de vista dels recursos; això comporta sovint imprevistos que us cal acceptar quan
vingueu, perquè no hi ha gaires solucions possibles.
Informació a: experiència satisfactòria en un refugi.

Servim els sopars a les 19:30 h. La vostra reserva és vàlida ns a les 18 hores de la data
d’arribada, després es donaran les places a algú altre. Si arribeu tard, truqueu-nos.
El refugi dels Cortalets, quan és guardat, té matalassos, heu de portar un sac de llençol o un sac de
dormir i el coixí. No hi ha calefacció a les habitacions. Es poden comprar sacs de llençol per 15 € o
llogar-los per 6 €

El refugi té dutxes, que funcionen amb fitxes de 2,50 € (5 minuts); les persones que dormen fora
del refugi no tenen accés a les dutxes.

No s’admeten gossos a l’interior del refugi. Si veniu amb un gos, dormiu en tenda, si el gos és
educat podrà estar-se amb vosaltres durant el sopar.

Si voleu esmorzar i marxar de bon matí abans de la sortida del sol, aviseu-nos amb anticipació.
Informatió : https://refugedescortalets.ffcam.fr/divers.html

Per ajudars-vos a:

•Venir al mass s del Canig , tant en avi , en tren,
amb cotxe com a peu. Pujar a peu ins al refugi o
m s amunt, per anar ins al cim del Canig o fer una
excursi al voltant del refugi.
•

Escalar les noves vies de la cara est del Canig .

•

Fer el barranc del Llec i obtenir informaci sobre els
altres barrancs.

•

Informar-vos sobre rutes de BTT i de trail.

•

Obtenir informaci de les festes locals, especialment la Trobada.

Hem escrit un llibre que respon a les preguntes que ens fa la gent des que treballem al refugi dels Cortalets.
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El llibre inclou croquis, fotos i textos que us aconsellen boniques excursions i vies d’escalada interessants.

Per encarregar-lo:

http://www.thomasdulac.com/spip.php?rubrique5
El podeu comprar a Prada o a Perpinyà a les botigues d’esports; i a tota França a les botigues Au Vieux Campeur.
144 pàgines format 148X210, impressió en quadricromia a doble cara.
ISBN 978-2-9 523 566-2-6

Accés al re gi
1.
2.
3.
4.
5.

amb tren i després a peu
a peu
en cote
amb burros o cavalls
en BTT

1.Accés des de l’estació més pròxima:
• Des de l’estació de Prada s’arriba al poble de Taurinyà pel GRT83, marques vermelles i blanques, 1:30 h
de marxa. Des d’allà per Llaceres, el roc Mosquit, la Socarrada, el Ras dels Cortalets, ns al refugi dels
Cortalets en 5 hores de marxa (desnivell 1 780 m).
És a dir, de Prada al refugi, 6:30 h de pujada. Per tornar, una baixada de 4:45 h.
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• Des de l’estació de Vilafranca de Con ent s’agafa l’autobús cap a Vernet i es puja a continuació pel camí
de la Portella de Dalt, en 5:45 h sou al refugi.

2. Accés a peu :
Hi ha innombrables sendes agradables, us indico a continuació les quatre principals:
1. 1300 metres de desnivell, el camí de Balaig pel coll de Voltes permet arribar al refugi en 3:30 h
(itinerari més fàcil, des del punt de vista de l’orientació i del camí). L’aparcament és al coll de
Milleres, prop del poble de Fillols.
2. 1120 metres de desnivell, el camí dels Masos permet arribar al refugi en 3 h−3:30 h (itinerari més
ràpid, la sortida és costeruda, la segona part no ho és tant). L’aparcament és al veïnat dels Masos de
Vallmanya (no ho confogueu amb el poble del mateix nom: els Masos, prop de Prada). La carretera
s’agafa des del poble de Vinçà pel Con ent, o des de la Bastida pel Vallespir.
1. 1300 metres de desnivell, del Mas Maler (pista del Llec, sortint de Prada i després travessant
Villerac). Calen 3:30 h−4 h a peu per arribar al refugi pel camí que passa pel roc Mosquit (la sortida
és costeruda).
4. 1390 metres de desnivell, sender del roc d’Onze Hores i de la Bonaigua, admirable excursió que surt
de la localitat de Vernet.
5. 1520 metres de desnivell, sender de Llaceres i del roc Mosquit, magní ca ascensió que surt del poble
de Taurinyà.
3. Accés al refugi en cotxe:
Ja no és possible obtenir autoritzacions per a la circulació de vehicles de motor per sobre del Mas Maler a la
pista del Llec ni per sobre del coll de Milleres per la pista de Balaig

4.Per portar les motxilles amb burros o amb cavall:
Fabien Boyer +33(0)602 293 454 o per correu electrònic: boyerfabien@laposte.fr
5.BTT
Pujar per la pista del Llec o de Balaig, informació a:
https://refugedescortalets.ffcam.fr/vtt.html
També podeu contactar Con ent Evasion:
https://www.facebook.com/people/Con ent-Evasion/100068373110426/
Refugis veïns a una jornada de camí:
Refugi guardat de Merialles 04 68 05 57 99
Refugi no guardat de Bonaigua
Gîte guardada de vetera
Cims accessibles des del refugi en una jornada:
Canigó (canigou)
Barbet

2784 m
2733 m

+634m
+583 m

Itineraris pels voltants del refugi per fer excursions en una jornada:
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Le Canigó anada i tornada
Circuit coll de Voltes-Bonaigua-la Perdiu
Circuit Barbet-Canigó

Altres itineraris (rutes circulars, travesses...):
Travessa dels Pirineus
Del mar a la muntanya: Banyuls de la Marenda – cim del Canigó (refugi dels Cortalets) en 4 dies
Vernet – refugi de Merialles – Canigó – refugi dels Cortalets – Vernet
Les rondes del Canigó, traçades el 2010 pel Consell General 66, etc.

Particularitats del lloc:
Espai natural: Canigó Grand Site (estanys, fauna, ora i bosc de pi negre) Accessible a l'estiu en
família, a peu, amb burro de càrrega, a cavall o en BTT. A l'hivern en esquí de travessa alpí o nòrdic, en
raquetes...
Nombroses grans vies d'escalada a 45 min del refugi.
Alpinisme hivernal, canals, pales, mixt.

Volta del Canigó:
Vallespir
Refugi de Batera
www.refugedebatere.fr
Refugi de Les Conques
00 34 6 96 29 86 31 /
www.refugi-lesconques.com
Refugi de Sant Guillem
www.refugesantguillem.com
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Con ent
Refugi dels Cortalets
00 33 4 68 96 36 19 /
www.refugedescortalets.ffcam
Refugi de Merialles
00 33 4 68 05 57 99 /
www.refugedemariailles.fr

