NORMATIVA GENERAL PER A REFUGIS DE MUNTANYA
Refugi de Rebost
Refugi de Rebost: Parc Natural Cadí Moixerò, Bagà BCN - Reserves: tel. 608 736 714- info@refugirebost.cat

Dels refugis d'alta muntanya en general:
Son allotjaments creats per a facilitar les activitats excursionistes.
Els horaris i reglament intern estan pensats per afavorir les persones que realitzen aquestes
activitats.
• Els serveis que s'ofereixen solen ser més limitats que els d'un alberg.
• No cal ser soci de cap centre excursionista per fer-ne us, si be es recomanable.
• La gent que s'hi allotja sol reservar la mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar) o la pensió completa
(mitja pensió més una bossa de pícnic).
• Cal portar sac de dormir o sac de llençol. Als dormitoris hi ha matalassos i flassades.
• Els serveis que s'ofereixen en cada refugi poden variar notablement. Depen de la seva situació,
l'accés, l'estructura de l'edifci o els criteris del propi gestor o entitat.

Del Refugi de Rebost en particular:
• Per arribar al refugi pot ser que trobeu neu des de mitjans de desembre fins a primers d’abril.
• Hi ha dos dormitoris; un de 22 places i l’altre de 28 places amb lliteres corregudes. Fora de
temporada d’estiu disposem d’una habitació de 3 places (preu a consultar). No es permet pujar menjar
ni aigua a les habitacions.
• L'assignacio dels llits la fan els guardes i no sempre un mateix grup pot dormir junt, encara que
s’intenta que sigui així.
• Per pujar al dormitori i moure’s pel refugi, cal portar xancles de casa. El refugi en disposa d’unes
quantes.
• El sopar se serveix en un sol torn a les 19:30 h. Consisteix en: el primer plat pasta o arròs, el
segon carn i amanida i, finalment, hi ha els postres.
• El menú es únic i no es poden triar els plats. Si hi ha alguna intolerància avisar en el moment de
fer la reserva.
• L'esmorzar consta de sucs, beguda calenta, pa torrat, embotit, galetes, magdalenes, mantega i
melmelades. Se serveix des de les 7 h fins a les 8 h.
• La bossa de pícnic conte un entrepà, una peça de fruita, una pasta de bolleria, una xocolatina i un
suc de fruita.
• A les 22 h es tanquen les llums i es fa silenci.
• No s'admeten animals de companyia a dins del refugi.
• La zona de cuina lliure, es l’espai on l’excursionista pot elaborar ell mateix els àpats, però cal
recalcar que es nomes l’espai, no hi ha utensilis, ni sabo, ni fregall. Hi ha una pica per rentar els plats
(aigua freda), una zona per posar el fogonet o els aliments i també hi ha uns fogons de gas (amb tarifa
per l’ús). L ́us de la cuina lliure queda reservat per aquelles persones que pernoctin al refugi.

