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Descobreix el naixement del Ter
amb el telecadira panoràmic

Senderisme
familiar entorn de
Vallter 2000

L’estiu a la muntanya presenta l’escenari
perfecte per practicar el senderisme en
família. I en el cas de Vallter 2000, la
zona no podria ser més idònia per a dur a
terme aquesta activitat, ja que compta amb
rutes i nivells de dificultat per a tothom.
L’estació de Vallter 2000 es troba en el
cercle d’origen glacial de Morens – Ull de
Ter, una situació que permet gaudir de
paisatges tan únics i excepcionals al Pirineu
com és la Badia de Roses de la Costa Brava.
Recomanem que porteu calçat i roba
adequades per activitats a muntanya i que
tingueu en compte que estem a alta
muntanya.
Les rutes de senderisme que es poden fer
a l'entorn de Vallter 2000 són aptes per a
adults i nens, amb una dificultat baixa-mitja. L’estació proporciona un mapa amb
itineraris marcats, grau de dificultat i
temps aproximat.

Port de muntanya
ciclista Setcases Vallter 2000

El telecadira de 4 places Jordi Pujol Planella està obert també durant l'estiu, puja-hi
per gaudir de les diferents propostes. L’ascensió, de 20 minuts de durada, permet
contemplar un paisatge únic: Vine a veure el mediterrani! Els dies clars i en direcció
est es divisa el Golf de Roses i la Costa Brava.Les vistes excepcionals des de la Cafeteria
"Les Marmotes" (altitud: 2.535 m) on es pot gaudir del punt panoràmic 'Balcó de la
costa brava', un mirador amb increïbles vistes del territori des del Ripollès, Garrotxa,

Pla de l’estany i Baix i Alt Empordà. El telecadira arriba a la base per l’ascensió dels
pics de bastiments, Coll de la Marrana i Gra de Fajol i per la ruta cap el naixement del
Ter i cap al refugi d’Ull de Ter.
El telecadira panoràmic està obert del 18 de juliol a l'11 de setembre 2020, de 10h a
15h. Les dates i horari d'apertura podran modificar-se sense avís previ en funció de les
condicions atmosfèriques.

Visita el Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i el Freser
S’estén per 14750 hectàrees a les valls altes del
Ter i del Freser, al voltant dels enclavaments
de Núria i Ulldeter, fent frontera amb el Parc
Natural Regional del Pirineus Catalans.
Us proposem un recorregut pels seus encisadors racons, plens de naturalesa que caracteritza l’alta Muntanya, descobrint la flora i la
fauna que conviuen a l’entorn.
El Parc està format per l’Espai d’Interès
Natural (PEIN) i és, alhora, Zona d’Especial
Conservació (ZEC) i d’especial Protecció per

a les Aus (ZEPA) (codi ES5120002). El parc
també comparteix espai amb la Reserva
Nacional de Caça del Freser-Setcases i
limita, al nord, amb el Parc natural regional
dels Pirineus catalans situat a França.
Com arribar-hi:
Per la GIV-5264 fins a Setcases i seguint la
carretera d’11 kms fins a Vallter.
L'associació CEA ALT-TER ofereix itineraris
i visites guiades amb reserva prèvia.
http://www.alt-ter.org/visitesguiades.htm

Ets d’aquells ciclistes als que encanta
recórrer els principals ports de muntanya
de les cèlebres proves ciclistes?
Doncs aquí t’espera l’espectacular pujada al
port de 1a categoria ciclista de Vallter 2000;
final d’etapa en diverses edicions de la
Volta a Catalunya i la Vuelta a España.
La carretera està especialment senyalitzada
en tot el seu recorregut (12 km) que s’inicia
la poble de Setcases a 1260m s.n.m. i culminant al pàrking superior de l’Estació d’Esquí
i Muntanya de Vallter 2000, a 2155 msnm,
amb un desnivell total d’ascens de 895m.
Un cop dalt, podrà delectar-se amb les
espectaculars vistes al Circ de Morens i
també podrà reposar forces al bar restaurant
(en període d’obertura) i també podrà
reposar forces al bar restaurant o a la
Foodtruck (en període d'obertura).

Repte Strava. Cronoescalada Vallter 2000

12km i 887m de desnivell separen l'idíl·lic poble de Setcases de l'arribada a Vallter
2000. Sincronitza el teu entrenament amb STRAVA i medeix-te contra tu mateix, els
amics i els millors ciclistes.
Descarrega't l'App d'Strava i participa registrant els teus temps. Pots fer el repte tantes vegades com vulguis per a registrar els teus millors esforços.

