Refúgio do Clube Alpino Françês de Cortalets
• Departemento do Pyrénées-Orientales - Maciço du Canigó (entitulado Grand Site de France)
• Nome do guardião : Thomas DULAC – proprietário : Clube Alpino Françês
• Período de abertura envisagé para 2021 :
o Verão : sábado 29 maio – quinta-feira 14 outubro (105 lugares, refúgio e anexo)
• Contatos Estação verão: 04 68 96 36 19
• As reservas para a estação veraneia inician-se à partir de 15 março, por
e-mail tomdulac@hotmail.com
o Inverno : parcialmente aberto quando o guardião não está lá (19 lugares, anexo chamado
Jean Coderch) informação sobre: facebook refuge des Cortalets et
https://refugedescortalets.ffcam.fr/le-refuge-d-hiver.html
Informações fora da estação facebook refuge des Cortalets
•

site internet du refuge: https://refugedescortalets.ffcam.fr

Metereologia montanha Pyrénées-Orientales

Tarif, a informação não é contratual Uma taxa para Secretarias de Turismo de 0,55 centavo está
incluída para cada noite (exceto para menores de 18 anos)
Tipo de estadia →
--------------------Cliente (s) ↓
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Grupo (9 pessoas e +) /
Jovens de menos de 25 anos /
Membros da STD
Crianças de 8 ans à moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte
Crianças de menoss de 8 anos
Em declive ou refúgio de inverno

Membro CAF / Associação
tendo a reciprocidade
Jovens de menos de 25 anos
Sótão ou refúgio de inverno
Guia / AMM / BE escalada /
Administração Federal / - 8 anos /
Guardião

RESTAURANTE

ADULTES CRIANÇAS (8 à 18
anos)

Jantar
Café da manhã
Lanche
Lanches rápidos a qualquer momento
Cardápio e prato à la carte
12
h 30-15 horas
Bebidas quentes e frias

19

16

CRIANÇAS (4 à
8 anos)
7,18

7,58

3
9
De 2,50 à 9
De 6 à 22
De 1.80 à 6
2.50

Chuveiros

Atenção, as informações não são contratuais

Arrhes
A sua reserva só será validada após o respectivo pagamento de 10 € por pessoa em arrhes.
Para os grupos, o cheque é descontado um mês antes do dia de chegada, não reembolsável,
toda desistência corresponderá ao descontamento de 10 € à arrhes.
Trêss maneiras de pagamento :
1. Cheques, à enviar ao seguinte endereço:
Thomas DULAC - 26 rue Edouard Vilar - 66 500 PRADES - France. (Ordre
CORTALETS - DULAC)
Por favor
especificar no verso do cheque seu sobrenome bem como o dia da reserva no
refúgio.

Transferência bancária, (cheques estrangeiros não são aceitos, em caso de não
disponibilidade de cheques franceses uma transferência deverá ser feita – não
reembolsável – que será descontado na sua fatura final, na conta) :
Crédit Agricole Caisse Régionale Sud Méditerranée IBAN
FR76 1710 6000 0601 6938 8300 083
BIC
AGRIFRPP871
Por favor especificar no título da transferência, seu sobrenome bem como o dia da
reserva no refúgio.
2.

3. Par internet :
http://refugedescortalets.ffcam.fr/reservation.html
Para participar do Club Alpin Français e ter descontos nos pernoites
FFCAM Prades Canigou - 10 place de la République - BP 65 - 66502 PRADES-CEDEX
04 68 96 18 90 http://prades.ffcam.fr/
A gente te espera :
Thomas e toda a sua equipe

Algumas informações práticas
Somos como qualquer estabelecimento público organizado para promover a não transmissão
de COVID, as regras foram um pouco alteradas para os albergues, consulte a página
web:refugedescortalets.ffcam.fr/covid19.html

Nós servimos as refeições as 19h 30. Para sua reserva, por favor leve em conta que
esta é válida até 18 horas, em caso de atraso, por favor nos telefonar (para além de 18
horas, seus lugares são susceptíveis de serem oferecidos à outras pessoas).
O refúgio de Cortalets, quando é mantido, inclui colchões e cobertores, à sua escolha
de subir com um saco de dormir.
Possibilidade de alugar lençóis por 6 € e saco de dormir.

O refúgio inclui chuveiros quentes, duchas de 2,50 € (5 minutos).

Cachorros não são aceitos dentro do refúgio, existe uma possibilidade dentro do
anexo do refúgio, avisar o guardião com antecedência.
Se você quiser café da manhã e depois partir antes do nascer do sol, nos avise
com antecedência.

Acesso ao refúgio
1. de tren depois à pé :

2. à pé
3. de carro
4. com burros ou à cavalo
5. Bicicleta de montanha
1. Acesso por tren depois à pé:
Da estação de Prades, chegue ao vilarejo de Taurinya pelo GRT83 (marcação vermelha e
branca), este passa pela abadia de Saint Michel de Cuxa (1 h 30 de caminhada)
Depois de là por Llasseres, a rocha Mosquit, a Soucarrade, o Ras des Cortalets, depois o
refúgio de Cortalets em 5 horas de caminhada (desnível de 1 780 m). Se for de Prades ao
Refúgio : 6 horas 30. retorno 4 horas 45.
2. Acesso à pé:

Existem inúmeros caminhos agradáveis, eu lhes conto a seguir sobre os quatro principais:
1. O caminho Balaig através do Col des Voltes permite chegar ao refúgio em 3h30 (o caminho mais
fácil, em termos de orientação e caminhada). O parque de estacionamento encontra-se no Col de
Millères perto da aldeia de Fillols.
2. O caminho Los Masos permite chegar ao refúgio em 3h - 3h30 (percurso mais rápido, o início é
íngreme, a segunda parte não é muito inclinada) O estacionamento fica na aldeia de Los Masos de

Valmanya na localidade, estrada localizado no eixo principal que passa pela cidade de Vinca ou La
Bastide (não deve ser confundido com Los Masos perto de Prades).
3. De Mas Malet (pista Llech, passando pela aldeia de Prades depois de Villerach) leva 3h30-4h a pé
para chegar ao refúgio pelo caminho que passa para Roc Mosquit (o início é íngreme).
4. O caminho Roc de Onze heures e Bonne Aigue, um passeio maravilhoso que sai da cidade de
Vernet les Bains.
5. Caminho Llasera e Roc Mosquit, magnífica subida a partir da aldeia de Taurinya

3.Accès au refuge en voiture :
Devido a um deslizamento de terra (9 de julho de 2019) na pista de Llech, o caminho está bloqueado
em um lugar chamado Mas Malet. A encosta Balaig está fechada há muitos anos. O refúgio, portanto,
não é mais acessível por carro particular, você tem que chegar a pé. Os transportadores 4X4
anteriormente autorizados a transportar o público para o refúgio não estão mais em operação.

4. Para excursões com burros ou à cavalo
Com os burros :Fabien
http://www.caravanigou.fr/

BOYER

06

02

29

34

54

boyerfabien@laposte.fr

5. Bicicleta de montanha:
Suba a pista Llech ou Balaig, informações sobre:
https://refugedescortalets.ffcam.fr/vtt.html

Os refúgios vizinhos à um dia de caminhada:
Refúgio mantido de Mariailles 04 68 05 57 99
Refúgio não mantido de Bonne Aigue
Refúgio não mantido de Pla Guillem
Alojamento mantido de Batère (Morgan) 06 88 04 41 69
Os picos acessíveis desde refúgio em um dia (nome, desnível) :
CANIGOU 2784 m +634m
Barbet 2733 m +583 m
Os itinerários de excursões ao redor do refúgio em um dia:
O Canigou ida e volta
Circuito Colo de Voltes - Bonne Aigue - la Perdrix
Circuito Barbet - Canigou
Os outros itinerários (circuitos, traversias…) :

Traversia dos Pirineus
Do mar à montanha : Banyuls-sur-mer - Pic du Canigou (chalé de Cortalets) em 4 dias
Vernet les Bains – Refúgio de Mariailles – Canigou - Refúgio de Cortalets – Vernet les Bains
As rondas do Canigou, traçada em 2010 pelo conseil général 66, etc…
Especialidades do lugar (geografia, pesca, escalada…)
Sítio classificado : Canigou grand site (lago, fauna, flora e floresta de pinheiros)
Acessível no verão em família, à pé, com burro de carga, à cavalo ou em VTT
No inverno em excurção de ski alpino ou nórdico, em raquetes…
Numerosas grandes vias de escaladas à 45 min do refúgio
Alpinismo invernal, rampas, ladeiras de neve, mixto.
Especialidades do guardião (Refeições, recepção, animação…) :
Conferencia sobre os Pirineus ou o Sahara (à pedido)
Vários conselhos possíveis sobre as vias de escaladas dentro do maciço.
Concerto de música…
Tour du Canigou
Refuge des Cortalets
00 33 4 68 96 36 19 / www.refugedescortalets.ffcam
Refuge de Marialles
00 33 4 68 05 57 99 / www.refugedemariailles.fr
Refuge de Batera
00 33 6 88 04 41 69 / www.refugedebatere.fr
Refuge de Les Conques
00 34 6 96 29 86 31 / www.refugi-lesconques.com
Refuge de Sant Guillem
00 33 9 78 04 96 85 / www.refugesantguillem.com

