MONTAÑAS VACIAS
LA LAPONIA ESPANYOLA EN MOTO
Del 25 al 29 de maig 2022 - 5 dies / 4 nits

Hi ha un lloc a Espanya amb una extensió que dobla la de tota Bèlgica, amb una densitat de població similar
a la de Lapònia o les Highlands Escoceses: només 6,99 hab/km². És la Lapònia Espanyola.
Així es coneix la Serranía Celtibèrica, que comprèn territoris de 10 províncies (Terol, Guadalajara, Conca,
Sòria, Saragossa, Burgos, La Rioja, Segòvia, Castelló i València) i que representa un 13% de l'extensió total
d'Espanya.
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PROGRAMA
Dimecres 25 Maig.
TROBADA A TERUEL
Viatge fins a Teruel, on ens trobarem al vespre en el hotel per sopar junts.

Dijous 26 maig.
SIERRA DE GÚDAR: TERUEL - TERUEL
200km. Alcalá de la Selva. Alto de Peñaroya . Collado de la Imagen . Mora de Rubielos . Teruel
Sortint de Terol ens endinsarem a la Sierra de Camarena fins acostar-nos a Alcalà de la Selva, on
començarem a pujar per arribar a la màxima alçada de tota la ruta i al sostre de la província de Teruel: el
Pico Peñarroya (2028m), al costat de les pistes d'esquí de Valdelinares.
El bucle d’aquesta primera etapa ens portarà fins a Mora de Rubielos i la Puebla de Valverde, des d’on
tornarem cap a Teruel per dormir en el mateix hotel del dia anterior.

Divendres 27 Maig.
SIERRA DE JAVALAMBRE: TERUEL – TRAGACETE
240km. La Puebla de Valverde. Pico Javalambre. Tragacete
Des de Terol anirem a recuperar la ruta prop del lloc on la varem deixar el dia anterior, per endinsar-nos a
partir d’aquí a la Sierra de Javalambre, per arribar un altre cop fins als 2000m d’alçada.
Creuarem d’Aragó a la Comunitat valenciana i a Castella La Manxa, i farem parada al Pico de Javalambre
(2019m) i al Embalse de la Tova abans d’arribar al punt final de la ruta.
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Dissabte 28 Maig.
SERRANIA DE CUENCA: TRAGACETE – BRONCHALES
250km. Tragacete. Zaorejas. Naixement del Tajo. Bronchales
La primera part de l’etapa ens portarà per la Serrania de Cuenca en direcció nord fins a Zaorejas, de des
d’on anirem a buscar el riu Tajo, que remuntarem al llarg de 100km fins al seu naixement, just a la frontera
entre Castella i Aragó. En aquest recorregut passarem pel Parc Natural de l’Alto Tajo i diferents miradors en
els que podrem parar per estirar les cames.
L’etapa acabarà en el poble de Bronchales, molt a prop del Castell de Peracense, que podrem anar a visitar
al final de la jornada o a primera hora del dia següent.

Diumenge 29 Maig.
SIERRA DE ALBARRACIN: BRONCHALES - TERUEL
140km (+50km Castell de Peracense)
Última jornada matinal que ens portarà novament fins Terol passant per la població fortificada de
Albarracín i el Alto de la Cruz, dos llocs de parada obligada.
A l’hora de dinar haurem arribat ja a Terol, on carregarem motos i ens acomiadarem fins la propera
aventura.
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Preu per persona en base doble: 465€ /pers
Inclou:
 4 nits hotel segons programa.
 2 sopars.
 Guia de la ruta.
Opcionals:
 Moto offroad de lloguer.
No inclou:
 Dinars.
 Begudes dels àpats.
 Cap tipus d’assegurança.
 Cap altre cosa no esmentada en l’apartat
inclou.
Nota: El viatge el farem portant l’equipatge a les
nostres motos.
Dates: Del 25 al 29 de maig 2022 - 5 dies/4 nits
*Si aquestes dates no s'adapten a tu i sou un grup d'amics
la programem exclusivament per a vosaltres.
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