RUTA DELS LLACS DE LA PERA
Accés:
Sortint des de Puigcerdà agafarem la carretera direcció la Seu d’Urgell a uns 25 Km.
arribarem a un poble anomenat Martinet, el creuarem i just a la sortida del poble hi ha
un encreuament a la dreta on ens desviarem (Estació de Lles, Travesseres i
Senillers).
Deixem la carretera que dur a Lles i agafarem la desviació de l’esquerra cap Àranser.
És una carretera estreta que ens permet veure tota la vall.
Al entrar a Aranser, girarem el primer carrer a la dreta i veurem indicadors de color
groc, la carretera esta asfaltada. Als 8 Km. arribarem
al refugi de Prat Miró, es troba en uns prats on hi ha
una font i taules de picnic. Des d’aquí per la dreta, la
pista ens porta a Pollineres.
Una vegada arribem al Refugi de Pollineres (camí de
pedres) deixem el cotxe i continuem a peu.
Per arribar als Llacs de la Pera on hi ha un refugi i
dos llacs ( un petit i un de gran) podem seguir per la
pista o per camins visibles marcats en els prats o
boscos ( indicador groc).
Grau de dificultat i observacions:
Nivell de la ruta: Dificultat baixa.
Edat: A partir de 5 anys.
Temps del Recorregut: 45 minuts fins el refugi de les
peres.
Recomanem per la seva poca dificultat, pel paisatge i
les impressionants vistes de la Serralada del Cadí i el
seu entorn.
La Recomanació és realitzar-la pel bosc on s’ha de
seguir el riu.
En el trajecte podem gaudir de salts de aigua i amplis
prats verds. Una vegada arribem a l’Estany Petit,
d’allà surt una pista de pedres que et porta al refugi,
a meitat de camí trobarem la desviació a l’Estany de
la Pera. Allà es pot fer un bany fresc i el Picnic que
recomanem emportar-nos.

