Rutas trekking

Les Bulloses: circuit dels quatre llacs (Pel bosc
de Llivía)

3
Situació: Ruta per l’entorn de les Bulloses.
Accés: Des de mont Lluis. A l’estiu hi ha servei de microbús.
Poble més proper: Mont Lluis.
Punt de partida: Estany de les Bulloses.
Durada: 3h 30'
Desnivell acumulat: 70 m
Altura màxima: 2.017 m
Edat recomanada: A partir de 7 anys.
Nivell: fácil
Objectiu: Activitat fácil i bonica passejada pels quatre estanys més propers al de les

Bulloses.
Material que cal portar: Botes de muntanya, roba còmod, paravent o impremeable. Durante
l’hiver: Roba d’abric, guants, gorro, ulleres de sol, raquetes.
Recomanable bastons

Itinerari:
0h:00’ 2.017m
Estany de les Bulloses
Ens dirigim al pla de les Bones Hores vorejant la zona pantanosa de la Bulloseta. A
continuació seguim el GR 10, mentre al fons veiem el telecadira de la Calma Nord.
Arribem a l’estany de la Pradella.

0h:45’ 1.960m
Estany de la Pradella
L’estany te forma de U, amb una petita península. Hi ha un refugi en mal estat. Entrem
al bosc –pineda de pi negre amb neret- i deixem a la dreta el GR 10, per seguir un altre
camí marcat a l’esquerra. Baixem sensiblement fins a l’Estany Negre.
1h:30’ 1.947m
Estany Negre
L’estany està rodejat de vegetació. El vorejem per l’esquerra entre les roques, seguint
estrictament el camí, i assolim un petit coll per arribar a continuació a l’Estany Llong.
2h:15’ 2.000m
Estany Llong
Estany situat en una altre paratge esplèndid. El voregem per l’esquerra, creuant una
tartera i assolim un altre petit coll. Arribem a l’Estany del Racó.
3h:00’ 2.005m
Estany del Racó
És més aviat una zona pantanosa del límit del bosc. El deixem a l’esquerra i baixem a
buscar el riu, darrera del qual trobem la carretera. Arribem al pont sobre la Tet.
3h:10’ 1.984m
Pont sobre la Tet
Seguim la carretera cap a l’esquerra, deixem després a la dreta el xalet-refugi de les
Bulloses i ens dirigim al punt de sortida.
3h:30’ 2.017m: Estany de les Bulloses

