El Funicamp és la porta d’entrada a la riquesa i la història de l’entorn i el paisatge pirinenc. En
només 25 minuts i després de recórrer més de sis quilòmetres resseguint la vall dels Cortals,
amb un dels ginys més llargs del món, s’arriba a 2.502 metres d’altitud, on es poden fer moltes
activitats.
Aquest estiu és el punt de sortida de múltiples rutes a peu, gran diversitat de rutes en btt per
a tots els públics i
d’excursions amb 4x4 i amb guia. Descobrirem els paisatges d’alta muntanya, tindrem la possibilitat d’albirar marmotes i gaudirem del patrimoni cultural i històric amb una visita a l’Orri
del Cubil i l’Orri d’Encenrera. En aquest sentit, l’Orri ens ofereix una proposta única gràcies a
la descoberta de l’activitat ramadera i de la transhumància sota el guiatge d’un pastor. Acabarem als Pessons, on podem relaxar-nos i gaudir d’unes vistes magnífiques, o fer activitats
diverses com senderisme i pesca, tot finalitzant la jornada de retorn en bus.
També s’ofereix la possibilitat d’aturar-se a l’estació intermèdia del Funicamp per poder gaudir d’una passejada per la vall dels cortals, on podrem fotografiar la peculiaritat del seu paisatge
rural i de muntaya o fer una via ferrada, diverses rutes a peu o practicar l’escalada al rocòdrom exterior dels Cortals.
Els nostres visitants, a més, poden gaudir d’una proposta de restauració amb ofertes a
Pessons, a les Solanelles, així com a tot el poble d’Encamp.

MÉS INFORMACIÓ / MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turisme d’Encamp
Tel. (00376) 731 000
Oficina de Turisme del Pas de la Casa
Tel. (00376) 755 100
Oficina de Turisme d’Encamp-Funicamp
Tel. (00376) 834 011
TURISME@ENCAMP.AD
WhatsApp: (00376) 641 000
El Funicamp representa la puerta de entrada a la riqueza y a la historia del entorno y del paisaje
pirenaico. En tan sólo 25 minutos, tras recorrer más de seis kilómetros siguiendo el valle de Els
Cortals, con uno de los funiculares aéreos más largos del mundo, llegaremos a 2.502 metros
de altitud, área donde se pueden practicar numerosas actividades. Este verano será también el
punto de partida de múltiples rutas a pie, gran diversidad de rutas en btt para todos los públicos y excursiones en bus 4x4 con guía. Descubriremos paisajes de alta montaña, tendremos
la posibilidad de avistar
marmotas y disfrutaremos del patrimonio cultural e histórico realizando una visita al Orri del
Cubil y al Orri de Encenrera. En este sentido, el orri (antiguamente ordeñadero de ovejas y
cabras) nos ofrece la posibilidad única de descubrir la actividad ganadera y de la trashumancia de la mano de un pastor. Acabaremos en Pessons, donde podremos relajarnos y disfrutar
de unas magníficas vistas o realizar otras actividades como senderismo y pesca, finalizando la
jornada de retorno con el bus 4x4.
También existe la posibilidad de pararse en la estación intermedia del Funicamp para disfrutar
de un paseo por el valle de Els Cortals y fotografiar la peculiaridad de su paisaje rural y de
montaña o recorrer una vía ferrata, diversas rutas a pie o practicar escalada en el rocódromo
exterior de Els Cortals.
Además, nuestros visitantes dispondrán de una amplia propuesta de restauración con ofertas
en Pessons, en Les Solanelles y en todo el pueblo de Encamp.

WWW.ENCAMP.AD

Per normes de seguretat, els menors de 3 anys
no poden pujar al Funicamp
Respetando normas de seguridad, los menores de 3 años
no pueden subir al Funicamp

Ruta Solanelles-Orri del Cubil-Orri d’Encenrera-Pessons: en bus 4x4 1.30 h
anada i tornada (possibilitat de parada a cada Orri).
Ruta a peu Solanelles-estació intermèdia: entre 1h i 1.30 h de baixada.
Ruta a peu estació intermèdia-pont tibetà-via ferrada: 1h anada i tornada.
Ruta a peu a les fonts Bosc del Campeà: 2.30 h anada i tornada
en ruta circular.
Ruta a peu: Camí d’Ensagents-Madriu /Camí del Refugi d’Ensagents-Alt del Gru
Ruta a peu: Camí del Cercle dels Pessons
Ruta a peu: Camí dels Pessons-Madriu 3h anada i 2h tornada
Ruta a peu: Camí de l’Estany de Montmalús

HORARIS / HORARIOS
Obert tots els dies, del 03 de juliol al 12 de setembre, de les 10 a les 17h
A les 16 h s’efectua la darrera sortida cap a Les Solanelles.

Abierto todos los días, del 03 de julio al 12 de septiembre, de las 10 a las 17h
A las 16 h se realiza la última salida hacia Les Solanelles.

DIES AMB PROMOCIÓ / DÍAS CON PROMOCIÓN

PREUS PER PERSONA / PRECIOS POR PERSONA
Funicamp anada / Funicamp ida
Funicamp anada-tornada / Funicamp ida y vuelta
Excursió 4x4 Solanelles-2 Orris i Pessons

6,00 €
11,00 €
14,00 €

Excursión 4x4 Solanelles-2 Orris y Pessons

Jornada de portes obertes (gratuïtat al giny): 08 de setembre

3 viatges dia BTT / 3 viajes día BTT

Jornada de puertas abiertas (acceso gratuito al telecabina): 08 de setiembre

Bus sense forfait 4x4 / Bus sin forfet 4x4

10,00 €
5,00 €

