
CONGOST DE MONT-REBEI
PASSAREL·LES DE MONTFALCÓ 

 ACTIVITAT GUIADA

PRESENTACIÓ

En la Serra del Montsec es troba una de les excursions més boniques i desconegudes de Catalunya: La Ruta de 
les Passarel·les de Montfalcó al Congost de Mont-Rebei. Un itinerari lineal de 8,4 quilòmetres que connecta 
les províncies d’Osca i Lleida, totes dues separades pel riu Noguera Ribargorça. Us atreviu a descobrir-la?

Dades Tècniques des de Montfalcó a La Masieta
Longitut de l’itinerari: 8,4 qms. Temps: 3 hores 30 minuts. Alçades: Montfalcó, 780 m. La Masieta (Puente de 
Montañana): 510 m. Desnivell acumulat: 463 m de

(ORIGEN) - VIACAMP - ALBERG DE MONTFALCÓ
El lloc de trobada serà al parking de l’Oficina de Turisme de Viacamp, al c/Unic s/n, a les 09 h. Però per a totes aque-
lles persones de les comarques de Barcelona que no vulguin desplaçar-se amb els seus vehicles podreu contractar 
el desplaçament en minivan/minibus des de Barcelona, Avda. Meridiana 408 (Boca de Metro Fabra i Puig, a l’Estació de 
tren de Sant Andreu Arenal), sortida a les 05:30 h. Una vegada que arribem a l’Oficina de Turisme de Viacamp ens re-
unirem amb la resta del grup, i tots plegat ens dirigirem en la minivan/minibús fins a l’Alberg de Montfalcó. Temps 
lliure per esmorçar. Començament de l’activitat.

RUTA PASSAREL·LES DE MONTFALCÓ I CONGOST DE MONT-REBEI. 8 QMS. DIFICULTAT: MITJA.
En aquesta primera part de l’itinerari traiem el cap a les vertiginoses Passarel·les de Montfalcó amb les seves 291 
graons i una pujada de 83 metres d’altura. La ruta ens porta per un passeig molt ben senyalitzat entre pins i olive-
res. Després de travessar el Barranc de la Tartera comença el primer tram de passarel·les ancorades a la roca, una de 
les experiències més trepidants des de la seva inauguració en 2013. Ens enfrontem a 139 graons amb un desnivell 
de 33 metres de pujada en ziga-zaga. Als pocs metres arribem al segon tram de passarel·les amb 159 graons i un 
desnivell de 50 metres. Seguim pel camí fins al Pont Penjant de Siegue en un agradable passeig costa avall. Sens dub-
te, aquesta primera part de la ruta és un desafiament al vertigen que regala unes vistes meravelloses de l’Embassa-
ment de Canelles. El Pont Penjant de Seigue uneix les províncies d’Osca i Lleida, creuar-ho és un altre acte de fe pel 
seu lleuger moviment i el gran buit sota els peus, no aptes per a cors sensibles. Això sí, les vistes són al·lucinants. 
A continuació ens endinsem en la part catalana de la ruta amb una exigent pujada d’1 quilòmetre fins a l’inici del 
Congost de Mont-Rebei. Una vegada que arribem al congost, el camí que el travessa és una sendera de 2 quilòmetres 
excavat en una paret de roca de 500 metres d’altura. El congost és realment espectacular, sobretot en els trams 
en els quals no superen els 40 metres d’amplària. Aquesta és la part més senzilla de tota la ruta. Al final del con-
gost està el Pont de Sant Jaume, i des d’aquí hi ha només 2 quilòmetres fins al pàrquing de la Masieta, on ens estarà 
esperant el nostre minibús.

DINAR AL PONT DE MONTANYANA
Acabada la ruta a peu ens dirigirem al Pont de Montanyana on realitzarem el dinar en base a un menú de 2 plats + postre 
+ pa + aigua i vi + café/infusió. Després de la sobretaula tornarem a pujar al nostre minibús per iniciar el nostre viatge 
de retorn. Primer passarem per l’Oficina de Turisme de Viacamp on despedirem als senyors clients que tinguin el 
seu vehicle allà. Tot seguit continuarem el viatge de retorn fins arribar a Barcelona. Arribada, final del viatge i dels 
nostres serveis.

PROGRAMACIO

NOTES: 
* L’ordre de les visites podrà ser modificat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lèrgia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora de realitzar la reserva. Un 
cop iniciat el viatge no es faran canvis en els menús.

                 SORTIDA                    

      A PETICIÓ DEL CLIENT 49 € (adult) - 38 € (jubilat) - 28 € (nen)

    SUPLEMENT SERVEI TRANSPORTORT: 28 € BARCELONA - 15 € LLEIDA

EL PREU INCLOU  Trasllat en minivan/minibus Oficina de Turisme 
de Viacamp - Alberg de Motfalcó - Parking de La Masieta -  Pont de  Mon-
tanyana - Oficina de Turisme de Viacamp  • Guia acompanyant durant 
tota l’activitat  • Dinar en restaurant a El Pont de Montanyana 
consistent en un menú: 1er plat + 2on plat + postre + pa, vi, aigua, 
cafè/infussió.

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres al restaurant, propines, 
serveis no especificats en el programa.

                 PREU                    

      


