
       

 R1- LES LES 6 FONTS 
LONGITUT: 10,5 Km. 
DURADA:  2 / 3 HORES 
ASCENSIO ACUMULADA: 30 m         
DIFICULTAT:  BAIXA                                

                            SENTIT DE LA RUTA:  
:  BAIXA                                 
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R1- RUTA DE LES 6 FONTS 

 

  

 

 

 RUTA DEL CARRILET            
Descripció: Accés a la Via Verda
GPS: 31T  x=456169  y=4669043
Km: 2,300   Alt: 457 
Observ: Arribem a les portes del barri de St. .Roc.
Passat el pont, amb un fort gir a la dreta i baixada 
delicada, arribarem a la Ruta del Carrilet.. Stop al 
incorporar-nos per pedalar en direcció Sud (Girona). 
 

VIAL  (ST. JORDI)            
Descripció: Tram amb transit inten
pel creuament del Vial 
GPS: 31T  x=457402  y=4668787
Km :  6,750   Alt: 439 
Observ: Al entrar al vial
direcció Nord. Abans de la rotonda, creuem el Vial  
pel pas marcat al paviment
Una vegada creuat,pedalarem
Vial direcció Sud uns 50.m.on seguirem indicador.

EL TRIAI            
Descripció: Veïnat i prats entre la Fageda i 
GPS: 31T  x=458174  y=4668696
Km: 8,400    Alt: 446 
Observ: Cruïlla de baixa de La Fageda. 
retornar a la ciutat amb els Pirineus davant. 
zona convida a contemplar mil paisatges
perdeu!   

PONT DE LES MORES 
 Descripció: Parc Recreatiu i pont sobre el Fluvià
GPS: 31T  x=457824  y=4669355
Km.: 9,150    Alt: 432 
Observ: Area de jocs i descans, molt freqüentat pels 
infants olotins. Circularem amb precaució per la ruta 
marcada per les bicicletes fins arribar al
el riu, seguir per C/ Castella-

 

             
Via Verda 

x=456169  y=4669043 

Arribem a les portes del barri de St. .Roc. 
Passat el pont, amb un fort gir a la dreta i baixada 

la Ruta del Carrilet.. Stop al 
nos per pedalar en direcció Sud (Girona).  

 
amb transit intens. Pas de vianants 

31T  x=457402  y=4668787 

l, situar-se al voral en 
ans de la rotonda, creuem el Vial  

marcat al paviment. MOLTA PRECAUCIÓ. 
pedalarem per un camí paral·lel al 

on seguirem indicador. 

Veïnat i prats entre la Fageda i Olot 
31T  x=458174  y=4668696 

ruïlla de baixa de La Fageda. Baixem per 
retornar a la ciutat amb els Pirineus davant. Aquesta 

contemplar mil paisatges. No us ho 

i pont sobre el Fluvià 
31T  x=457824  y=4669355 

Area de jocs i descans, molt freqüentat pels 
infants olotins. Circularem amb precaució per la ruta 
marcada per les bicicletes fins arribar al pont. Creuat 

-La Manxa 


