El Brogit de la Vall
Itinerari per la Vall del Brugent
CENTRALETA DE RESERVES
EL BROGIT S.C.P.
www.elbrogitdelavall.com
Horari d’atenció: 12-14h i 15-17h, de dilluns a divendres.
+34 689 00 61 99
info@elbrogitdelavall.com
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El Brogit de la Vall és un itinerari
circular de quatre etapes per la Vall del
riu Brugent, situada al bell mig de les
Muntanyes de Prades. L’itinerari transita al llarg del riu, des del seu naixement al municipi de Capafonts fins a
la seva desembocadura al riu Francolí,
a l’alçada del poble de la Riba. Al llarg
de l’itinerari, l’excursionista caminarà
pels diferents trams del riu Brugent,
tant aèriament com per la vora del seu
curs, i descobrirà els valors naturals i
culturals associats a un dels rius més
ben conservats de Catalunya!
Les etapes acaben en tres refugis i un
alberg de la Vall del Brugent. Podràs
participar en aquesta aventura a través
d’una centraleta de reserves que
gestionarà la reserva dels allotjaments
i et facilitarà el mapa, la butlleta de
pas i els materials necesaris per poder
fer còmodament l’itinerari.
El nom El Brogit de la Vall procedeix
del propi riu, el Brugent, veritable
artèria i fil conductor d’aquest itinerari
de quatre etapes per la seva vall. El
camí recorre prop de setanta quilòmetres de senders, tres comarques, una
vall i tot un món per descobrir!

FUNCIONAMENT

MODALITATS

El Brogit de la Vall només
es pot realitzar via la central de reserves, que ofereix
els avantatges següents:

Trescamons: és la variant
més típica i apta per a tots
els senderistes que permet
fer la ruta al teu ritme, fent
nit durant 1, 2, 3 o 4 nits
en els allotjaments que
formen part de l’itinerari.
Aquesta modalitat permet
gaudir de totes les raconades al ritme de cadascú.

-Amb una única trucada,
la centraleta gestiona la
reserva de tots els allotjaments. La reserva mínima
és la mitja pensió.
-Pagament anticipat de la
reserva, de manera que
evitem dur els diners a
sobre durant l’itinerari.
-Paquet de productes
exclusiu El Brogit de la Vall.
Actualitzats a
www.elbrogitdelavall.com.
-Samarreta exclusiva El
Brogit de la Vall per als
participants que finalitzin
l’itinerari d’acord amb
alguna de les modalitats.

Almogàver: és la modalitat apta només per als més
esportistes, que tenen tot
un repte: recórrer els prop
de 70 km en el mínim de
temps possible. Aquesta
modalitat vol combinar la
descoberta de la Vall del
Brugent amb l’exercici físic
més potent.
DeLuxe: pensada per
als més sibarites, complementa la modalitat
Trescamons amb una
estada de diverses nits a
un allotjament de la Vall
del Brugent. Permet acabar
de gaudir de l’aventura
per la Vall del Brugent en
un ambient i un paisatge
de luxe.

