EXCURSIONS DES DE
LA FEIXA

—2160 m—

RUTA CIRCULAR

REFUGI DE LA FEIXA - REFUGI DE LES CASES

PIC DE LA FONT BLANCA (2.903 m)

Punt de partida: Refugi de la Feixa
Com s’hi accedeix: A l’estiu amb vehicle des de Meranges
o bé des de Guils
Durada: 2 h 30 min. aproximadament (la volta sencera)
Distància: 8,21 km
Desnivell: 341 m
Observacions: És un itinerari circular a l’entorn de l’estació
d’esquí nòrdic de Guils- Fontanera. Gaudirem de vistes, de
boscos i creuarem rierols per diferents passarel.les

TRACK A WIKILOK
USUARI Refugi
de la Feixa

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI:
Sortim del refugi creuant el Pla de la Feixa i seguirem l’itinerari del GR 11 que baixa cap a
l’estació de Guils-Fontanera (marques i fites). Gaudirem d’extenses vistes.
Al nucli de l’estació trobarem un pal indicador. Agafarem l’itinerari 212 senyalitzat amb
punts vermells. Aviat veurem la primera passarel.la que creua un torrent.
El camí s’endinsa al bosc fins a enllaçar amb l’itinerari 205. Aquí s’obren les vistes i en poca
estona arribem al refugi de les Cases (refugi lliure).
Seguirem per camí evident fins una esplanada on caldrà girar a l’esquerra i agafar un corriol
que puja cap el bosc.
Aviat trobarem una intersecció (cal agafar el camí 204, el que segueix recte).
El corriol en aquest tram puja força. A l’alçada del barranc de la Comella enllaçarem amb una
pista ampla d’esquí nòrdic que gira a l’esquerra (itinerari 202).
Abandonem aquesta pista aviat i n’agafem una altra a la dreta que ens conduirà a la pista de
la Feixa (transitada per vehicles). La seguim una estona fins que en una corba marcada
agafarem un caminet que surt a la dreta. Seguirem un rierol, creuarem un filat i ens trobarem
una conducció d’aigua. Aquí seguirem sense camí definit fins a trobar la Font de la Feixa.
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