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Descobreix el municipi
d’Isòvol caminant o anant
en bici pels nostres senders.

SENDERS

CONTACTE
Telèfon. 972 894 051
ajuntament@isovol.cat

Volta al municipi
Volta de l’Ermita de Quadres
i el riu Segre
Volta al Tossal d’Isòvol
Volta del Molí d’Olopte
Caminada al voltant
del mas Ravetllat
Extensió al paradolmen
des del sender 148

@Ajunt_Isovol
@ajuntamentdisovol
www.isovol.cat
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El nostre municipi compta amb una xarxa de
senders molt atractiva i àmplia que permet
gaudir d’espais naturals ben diversos: des
de la vegetació de la ribera del Segre, les
closes cerdanes, passant per la zona geològica dels Esterregalls ﬁns el tossal d’Olopte i
Isòvol. També ens ofereix la possibilitat de
conèixer patrimoni arqueològic, com les
esglésies d’All, Isòvol, Olopte i l’ermita de
Quadres, o passejar per camins plens d’història, com el camí de Sant Jaume.

AJUNTAMENT
D’ISÒVOL

Per saber-ne més
www.turisme.isovol.cat

Volta de l’Ermita de Quadres i el riu Segre
Caminada al voltant del mas Ravetllat
Volta del Molí d’Olopte
Volta al tossal d’Isòvol
Extensió al paradolmen des del sender 148
Volta al municipi

Revisió lingüística feta pel Servei Comarcal
de Català de la Cerdanya, del CPNL

disseny:
creativadisseny.cat

Anada i tornada des d’All
Durada: 3h 30 m
Recorregut: 12 km
Desnivell: 260 m
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Sortint des d’Olopte, heu de seguir el traçat del
sender 148 ﬁns arribar al mirador. Uns metres abans
d’arribar-hi, veureu un petit corriol a la dreta que
puja al nord-est ﬁns a dalt de la carena del Tossal.
Arribareu a unes ﬁtes i continuareu uns 30 metres
en direcció est encarats al Tossal d’Isòvol, ﬁns un
collet on trobareu una singular pomera. En aquest
collet es despenja un replà per on heu de baixar uns
40 m en direcció nord-est ﬁns un marge del terreny.
Baixareu uns pocs metres a l’esquerra, encarats a
l’oest, per trobar el para dolmen del Tossal d’Isòvol.
*El darrer tram no es pot fer amb bicicleta.
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Anada i tornada des d’Olopte
o Isòvol
Durada: 2h 50 m
Recorregut: 7 km
Desnivell: 300 m

Transcorre en la seva totalitat per dins l’EINS Tossals
d’Isòvol i Olopte. És el camí més llarg i amb més
desnivell del municipi. Per això ens permet gaudir
d’una gran varietat de paisatges: conreus, zones de
bestiar, pobles, muntanya i els boscos de ribera del
riu Duran. Passa pel cim del Tossal, on hi ha un
esplèndid mirador.
Tot i la seva modesta altura, es troba al bell mig de la
plana de Cerdanya, des d’on hi ha les millors vistes de
la comarca sobre la vall, el riu Segre i les muntanyes
que ens envolten. Es tracta d’una zona molt interessant per a l’observació d’aus rapinyaires.

Esplèndid camí circular que transcorre pel camí de
Sant Jaume, entre prats i conreus i per la ribera del
riu Segre i els seus frondosos boscos.
Hi destaquen la Palanca del Segre, per on podem
creuar a l’altra banda de la plana i l’Ermita de Quadres, del s.XII, on es pot iniciar l’excursió.
La ruta té dos punts d’enllaç que ens permet fer
circulars més curtes.

VOLTA
DEL MOLÍ
D’OLOPTE
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Anada i tornada des d’Olopte
Durada: 1h 30 m
Recorregut: 4,6 km
Desnivell: 105 m

VOLTA
AL TOSSAL
D’ISÒVOL
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EXTENSIÓ AL
PARADOLMEN
DES DEL
SENDER 148
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Anada i tornada des d’All/Quadres
Durada: 2h
Recorregut: 5,5 km
Desnivell: 13 m

Iniciem la caminada en la plaça d’All i ens dirigim pel
camí del safareig de la Volta cap els Esterregalls.
Continuem la ruta pel camí vell d’Olopte que ens porta
cap aquesta població. Després de travessar Olopte
comencem la baixada per la vall del riu Duran pel
sender 136, que seguirem ﬁns al poble d’Isòvol. Si
voleu des d’aquí, podeu pujar ﬁns el mirador del
Tossal. La ruta segueix creuant la carretera N260 per
enllaçar amb el camí de Sant Jaume que passa per
l’ermita de Quadres. Un cop passada l’ermita, trobareu
el sender 153b que podeu agafar per fer l’extensió a
les palanques de Segre. Si opteu per no desviar-vos,
el camí continua ﬁns tornar al punt d’inici.
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Començarem la caminada a la plaça Major d’All
dirigint-nos cap al torrent. El seguirem ﬁns a
desviar-nos en el segon camí que ens trobarem a la
nostra esquerra. A un quilòmetre aproximadament
haureu de creuar la sèquia cap a l’esquerra i estareu
entrant en la ﬁnca del Mas Ravetllat (compte amb el
vailet elèctric i el bestiar).
En aquest lloc, us trobareu en el punt d’unió de la
ruta circular, que podeu fer tant cap a la dreta com
cap a l’esquerra. Heu d’anar seguint les marques de
color vermell que mostren aquest itinerari.

VOLTA
DE L’ERMITA
DE QUADRES
I EL RIU SEGRE
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Anada i tornada des d’All
Durada: 1h 45 m
Recorregut: 4,5 km
Desnivell: 120 m
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CAMINADA
AL VOLTANT
DEL MAS
RAVETLLAT

Anada i tornada des d’Olopte
Durada: 2 h
Recorregut: 3,5 km
Desnivell: 100 m

Petita ruta circular, còmode i agradable, per gaudir
dels boscos de ribera del riu Duran. Una zona
salvatge i tranquil·la.
Antic camí que comunicava els pobles d’Éller i
Olopte, i permetia arribar al molí d’aquest últim.
Ideal per gaudir-lo a l’estiu ja que es un indret frondós i fresc, sempre al costat del riu.
El sender comença a la plaça d’Olopte.
L’excursió es pot allargar ﬁns al poble d’Éller, rústic
i tranquil.

