
Ski experience 
Esquí de muntanya al bony de la Pala de jan 
 
     
 

 

 



Com són les nostres sortides? 

 

 
Durant tot l’hivern organitzem sortides d’esquí de muntanya. Hi han sortides de diferents tipus i 
dificultats perquè tothom les pugui aprofitar independentment del seu nivell tècnic i/o físic. La 
majoria de sortides es fan aquí en Andorra però també en tenim de programades a la resta del 
Pirineu. Trobaràs tota la informació en el . Aquestes dates són les programades programa 2019
però també hi ha la possibilitat de fer l’activitat que vulguis en altres dates. Fes-nos arribar la teva 
proposta i ens adaptem! 
 

 
 

https://www.naturaiaventura.ad/programa-esqui-muntanya-hivern-2019


El Bony de la Pala de Jan 

 
El bony de la Pala de Jan és un petit 
cim situat just per sobre del refugi del 
mateix nom.  
Es troba al fons de la Vall de Ransol i la 
seva alçada és de 2525m.  
És una sortida fàcil sense dificultat 
tècnica.  
El entorn és maquíssim, es troba al mig 
del circ de Ransol, rodejats per molts 
cims de més de 2800m.  
Aquesta sortida es pot combinar amb el 

 que comença el curs d’iniciació
diumenge 13.  
 

 Desnivell positiu: 650m 
   

 Desnivell negatiu: 650m  
  

 Distancia: 6Kms 
 

 Dificultat tècnica pujada: fàcil  
 

  Dificultat física: fàcil 
 

 Dificultat tècnica baixada: saber 
esquiar en totes neus 

 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3fef7d_4779243c3958479dbdb991edd0e0d02d.pdf


Material 

 

 
 
Material tècnic: 
- material de seguretat: DVA, pala i sonda 
- esquis de muntanya, pells de foca, botes 
i bastons 
- casc 
- ganivetes 
 

Material personal: 
- motxilla (aproximadament 30 litres). 
- pantaló de muntanya calent i 
impermeable o  pantaló de muntanya 
calent + cobre pantaló impermeable (tipus 
Gore Tex) 
- samarreta tèrmica transpirable, polar i 
abric de muntanya impermeable (tipus 
Gore Tex) 
- gorro 
- 2 pars de guants (uns normals i altres 
molt calents) 
- buff (braga protectora del coll i boca) 
- ulleres de sol + mascara d’esquí 
(important) 
- crema solar 
- cantimplora (o termo pels dies de fred) 
menjar i aliments energètics (fruits secs, 
barres cereals…..) 

 



Informació 

 

 

 
Dates: 20 de gener del 2019 
 
Tarifa: 65€/persona 
 
Inscripcions:  clic aquí
 
Punt de trobada i hora: 
finals de la carretera de Ransol a les 9h00 
 
Inclou: 
- La prestació del guia  
 
No inclou: 
-  Assegurança: clic aquí si la voleu 

 contractar
-  El material de seguretat (us podem facilitar 
el lloguer) 
-  El material d’esquí de muntanya (us podem 
facilitar el lloguer) 
 
Per més informació: 
 

Natura i Aventura 
patrickperisse@hotmail.com 
Telèfon: +376 349542 

 
 

https://www.naturaiaventura.ad/product-page/esqui-muntanya-guia-bony-pala-jan-ransol-andorra
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-muntanya-guia
mailto:patrickperisse@hotmail.com

