ETAPA 7: Claror - Naturlandia
DIRECCIÓ: Auzat - La Seu
ITINERARI: Familiar
Descriptor:
Etapa d’alta muntanya molt variada en l’orografia i espectacular en el paisatge i la panoràmica. Recorregut variat
amb una pujada de dificultat mitjana fins el Pic Negre, una llarga travessa de Camp Ramonet i una forta baixada fins a
Naturlandia.

Punt d’inici:
Refugi de Claror.

Interès:
Interès paisatgístic i de fauna.

DIFICULTAT

SENYALITZACIÓ

Classificació: mitja
Nivell sortida: 2.280 m

Marcatge del GRP en tot el recorregut

Nivell arribada: 2.040 m

Desnivell acumulat: 380 m
Durada: 2 hores 45 minuts / 7 km

ACCÉS
Vehicle:
Accés en vehicle de Sant Julià de Lòria fins a La Rabassa – Naturlandia (17 kms) per la Crta (CS-130)
Autobús:
Transport públic parroquial: Sant Julià de Lòria – Aixovall – Naturlandia. Línia Q2.
Informació: www.santjulia.ad / Tel: +376 744 045 / +376 814 451

Taxi
Reserves taxi Tel.+376 828 000 / +376 863 000 / +376 812 345
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MAPA I PERFIL

Pic Negre 2.642 m

Refugi de Claror
2.280 m
Collada de Pimes 2.140 m

Naturlandia 2.040 m
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DESCRIPCIÓ
Recorregut:
•

Sortida del refugi de Claror.
Sortim del refugi de Claror seguint el GRP (groc/vermell) en una pendent de dificultat mitjana fins a trobar una
llarga diagonal que ens porta fins el port Negre (2.605 m.)

•

Port Negre a Naturlandia.
Des del Port Negre pugem fins el Pic Negre (2.642 m) i descobrim la magnífica panoràmica de 360º. Es poden
veure tots els cims més alts d’Andorra, del Pirineu Oriental (Carlit, Puigmal) i del Pirineu Central (Aneto)
Comencem la baixada seguint el GRP fins al camp Ramonet que ens sorprendrà pel seu paisatge estepari i pla. En
arribar al coll de Finestres es gaudeix d’una vista excepcional sobre Sant Julià de Lòria i tota la Parròquia.
En el descens arribarem a la collada de Pimes (2140 m), deixarem el GRP, i en direcció a l’oest passarem pel
costat del refugi de Roca de Pimes (2163 m). Seguirem el camí vell fins retrobar el GRP i arribar a
Naturlandia (2.040 m).

Llocs de repòs:
•
•

Refugi de Roca de Pimes : no guardat equipat amb taula i bancs.
Punt de berenada de la font de la Rabassa.

Punts d’informació:
•

Oficina de turisme de Sant Julià de Lòria:
Plaça Laurèdia, Sant Julià de Lòria - AD400.
Tel: +376 744 045 / Web: www.santjulia/turisme / E-mail: turisme@comusantjulia.ad
Horari: Obert tot l’any.
Naturlandia, eco parc dels Pirineus:
Ctra. de la Rabassa, AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. +376 741 444 / Web: www.naturlandia.ad / E-mail: info@naturlandia.ad

Restaurants i allotjaments:
Allotjaments:
Zona Claror:
• Refugi de Claror: refugi no guardat de 20 places equipat amb taules, bancs, graelles i punt d’aigua.
• Refugi de Roca de Pimes: no guardat de 6 places equipat amb taula i bancs.
Informació: Departament de Patrimoni Natural Tel.+376 875 712/ E-mail: refugis@govern.ad
Naturlandia:
• Refugi de la Rabassa:
Camp de neu de la Rabassa. Sant Julià de Lòria.
Tel. + 376 759 775
Restauració:
•

Restaurant Tobotronc
Camp Base de la Rabassa. Sant Julià de Lòria
Tel. +376 844 539 / E-mail: info@lacasadelformatge.ad
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•

•

Restaurant Cheese’s Art
Camp Base de la Rabassa. Sant Julià de Lòria
Tel. + 376 759 775
Restaurant el Refugi de la Rabassa
Camp de neu de la Rabassa. Sant Julià de Lòria
Tel. + 376 759 775

Punts de serveis:
A Sant Julià de Lòria :
• Centre d’Atenció Primària de Sant Julià de Lòria. Tel. +376 843 243
• Farmàcia Creu Verda. Tel. +376 841294
• Farmàcia de Lòria. Tel. +376 741221

Activitats:
•

Naturlandia:
Eco parc dels Pirineus, ens ofereix tot un ventall d’activitats com són, el tobotronc, el tir amb arc, BTT, la
zona infantil d’inflables, el parc d’aventura inuit, el circuit de ponis, els tobogans de neu, les raquetes de
neu, el múixing, l’esquí de fons, els circuit de diversió amb bicicleta, el biatló, el pràctic golf, el nòrdic
walking, l’aula de natura...)

GAUDEIX
Observar:
A la zona de Claror:
• Camp de Claror
A la part alta del Camp de Claror, podem observar una estructura circular agro-ramadera . Aquests
elements estan situats a la zona tampó de la vall del Madriu-Perafita-Claror (Patrimoni de la Humanitat) i
tenen un bon estat de conservació.
Sant Julià de Lòria:
• Visites culturals:
La ronda Laurediana, l’home i la matèria, Sant Serni de Nagol i Santuari de Canòlich, a través dels carrers,
monuments i edificis de la vila coneixerem el llegat històric dels nostres avantpassats.
• Visitar el Museu del Tabac:
Antiga fàbrica Reig acull estris, enginys, màquines, mobiliari...i “els secrets més ben guardats” del tabac,
que s’utilitzaven en les fàbriques de la primera meitat del segle XX.
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Viure la natura:
Entre els ocells més abundants, s’hi compten el còlit gris (Oenanthe oenanthe), fàcil d’identificar per la conspícua
taca negra sobre l’ull, la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), amb la cua de color vermell característic, i la
llucareta (Serinus citrinella), bonic ocell de color groc verdós. Entre les verinoses tores blaves i els roquissars, la
marmota (Marmota marmota) ens observa encuriosida. Aquesta espècie, originària dels Alps, és actualment molt
abundant a tota la part oriental del Principat, fruit de nombroses introduccions i expansions des de zones properes.
També és força abundant l’escurçó (Vipera aspis), espècie verinosa a la qual cal tenir respecte. Sovint el veurem
prenent el sol, immòbil sobre una pedra.

Provar:
•
•
•
•

Nectum d’avet.
Trinxat amb rosta.
Escudella.
Carns a la brasa.

Assistir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Julià, patró de la vila: 7 de gener
Escudella de Sant Sebastià: 20 de gener
Carnaval: febrer
Temporada de teatre: de febrer a maig
Fira de les Oh!Fertes: abril
Diada de la Mare de Déu de Canòlich, patrona de la vila: darrer dissabte de maig
Campionat del món de trial: juny
Sant Cristòfol de la Rabassa: 10 de juliol
Festa Major de Sant Julià de Lòria: darrer diumenge de juliol + dos dies abans + dos dies després
Vila Medieval: darrer cap de setmana de setembre
Temporada de Teatre: d’octubre a desembre
Fira del Roser: 1r cap de setmana d’octubre
Els Pastorets: desembre i gener

• Cursa de Sant Silvestre: desembre
Descobrir:
•

Itineraris de l’ecoturisme:
Conèixer els quatre itineraris de l’ecoturisme, camí del llenyataire, camí del mestre d’obres, camí del blat i
camí del pastor. Aquests itineraris permeten apreciar el ric patrimoni natural i cultural, descobrint espècies
autòctones i envoltar-se d’una gran varietat de paisatges, així com descobrir alguns aspectes dels oficis que
es practicaven antigament a la zona.
Tel. +376 744 045.
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A la zona del Pic Negre:
• Arribats al Pic Negre (2.642 m) gaudirem de la magnifica panoràmica de 360º. Podem veure tots els cims
més alts d’Andorra, del Pirineu Oriental, del Pirineu Central i una espectacular vista de la Serra del Cadí i
l’Alt Urgell.
A la zona de Camp Ramonet :
• Passarem per Camp Ramonet que és un paratge únic per la seva situació i la seva orografia totalment
plana .
A la zona Rabassa – Naturlandia:
• Parc d’animals , parc d’aventura inuit, , els tobogans de neu, les raquetes de neu, el múixing, l’esquí de
fons, els circuits de diversió amb bicicleta, el biatló , el nordic walking, BTT, l’aula de natura...,
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