Trekking per Innsbruck
Ruta d'alta muntanya per experts per paratges que treuen l'alè, d'uns 70 km en total

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
INICI / FINAL:
GARMISCH PARTENKIRCHEN - (ÀUSTRIA) / INNSBRUCK - (ÀUSTRIA)
SORTIDES:
DILLUNS - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
21/06/20 - 14/09/20
SORTIDES ELS DIUMENGES I DILLUNS DEL 21 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE DE 2020

Serveis
Inclosos

No inclosos

4 nits en hotels de 3 *** i 4 **** / hotels rurals

Entrades als barrancs (tarifes reduïdes disponibles amb la

2 nits en refugi de muntanya amb esmorzar (habitació

targeta local)

compartida)

Paquet dormir en els refugis

3 mitja pensió (NO ALS REFUGIS ni a Scharnitz)

Telefèric de Nordkette Innsbruck

Telefèric Garmisch Patenkirchen
2 x Trasllat d'equipatge (no en els refugis)
Llibre de ruta per habitació (en anglès)
Trasllat a la vall Karwendel.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A GARMISCH PARTENKIRCHEN
Nit a l'hotel en mitja pensió.

DÍA 2: RUTA PEL BALCÓ DE HÖLLENTALKLAMM
(10,9 KM. APROX.) 5 HORES A PEU. 950 M DESNIVELL
Suau recorregut a peu per la impressionant gola de Höllental. Pugi a la gola i trobarà el refugi Höllentalangerhütte amb vistes
a la muntanya més alta d'Alemanya. Prengui un descans per continuar l'últim tram fins a Kreuzberg seguint un sender per
sobre de la gola. Baixi amb el telefèric. Nit a l'hotel amb mitja pensió.

DIA 3: PUJADA AL MASSÍS WETTERSTEIN
(9,5 KM. APROX.) 4,5 HORES A PEU 1.500 METRES DESNIVELL
En començar el dia tornarà a caminar a través d'una altra gola, al peu del massís de Wetterstein. Forta pujada fins arribar a la
"Ruta dels Reis" fins al Castell de Schachen. L'últim tram fins arribar al refugi on passarà la nit li oferirà tot el que un
excursionista pogués desitjar. Nit a refugi de muntanya a esmorzar inclòs. No hi ha trasllat d'equipatge.

DIA 4: CABANA DE SCHACHENALM A SCHARNITZ
(17,9 KM. APROX.) 7,5 HORES A PEU, 910 METRES DESNIVELL, 1.820 METRES BAIXADA.
Al matí, camí per al pass de muntanya on es trobarà la cabana de Meilerhütte prop de la frontera. En un primer moment
trobarà un paisatge rocós i més endavant anirà a través d'una petita vall amb una bellesa excepcional, la vall de Leutasch,.
Després a través d'un congost caminaràs fins Scharnitz, al parc nacional de Karwndel. Nit a Scharnitz amb mitja pensió
inclosa.

DIA 5: PEL RIU ISAR I PER LES MUNTANYES DE KARWENDEL
(5,6 O 19 KM. APROX.) 2,5 o 5 HORES A PEU, 550 o 850 METRES DESNIVELL.
Trasllat per la profunda vall de Karwendel. Còmoda caminada fins les pastures alpins de Halleranger que arribarà després de
2 hores. Gaudiu del dia, descansi o camini fins Sunntiger Spitze. (La distància més llarga és si els clients no agafen el trasllat).
Nit a un refugi de muntanya amb esmorzar. No hi ha trasllat d'equipatge.

DIA 6: A TRAVÉS DE KARWENDEL A INNSBRUCK
(12,2 KM. APROX.) 6 HORES A PEU, 1.150 M DE DESNIVELL I 720 M DE BAIXADA.
Una etapa meravellosa el portarà a través de diverses crestes (passos) fins a la famosa Nordkette d'Innsbruck. Una pujada
curta però empinada que requereix pas ferm i resistència. Després podrà caminar tranquil·lament fins arribar a l'estació del
telefèric de muntanya Hafelekar que el portarà fins a Innsbruck.

DIA 7: SORTIDA INDIVIDUAL
Tornada cadascun pel seu compte.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
Habitació Individual només en hotels, no en els refugis de muntanya.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, etc. Consulteu preus.
Llegir més
PREU PER PERSONA

RUTA INDIVIDUAL AUTOGUIADA

HAB. DOBLE

670 €

HAB. INDIVIDUAL (NO ALS REFUGIS) 770 €

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

