Detall de la RUTA DELS TURONS:
PK
00,000
00,100
01,300
01,700
02,100
02,200
02,400
02,550
02,800
03,000
03,500
03,650
04,000
05,050
06,050
06,500
07,000
07,300
07,600
07,800
08,150
08,200
08,500
09,800
09,800
10,800
11,500
12,200
12,400
12,700
12,850
13,150
13,500
13,900
14,350
14,650
14,800
15,300
15,700
16,200
16,300
16,600
16,850
17,150
18,500
19,600
19,900
20,000

Descripció
Sortim de Sant Antolí, per la Raval del Pont, en direcció a Pallerols.
Seguim recte per la carretera en direcció Pallerols.
Continuem recte fins a Pallerols i seguim fins a Montfar.
Continuem recte.
Seguim per la pista asfaltada.
Continuem per la pista asfaltada.
Seguim tot deixant un camí a l'esquerra.
Deixem un camí a l'esquerra i continuem recte.
Deixem un camí a l'esquerra i continuem recte.
Deixem la pista que duu al poble i continuem per un camí de terra.
Cruïlla. Sortim de Montfar i continuem per la pista sense asfaltar.
Cruïlla de 3 camins, agafem el de la dreta.
Continuem recte. Deixem un camí a la dreta.
Cruïlla de 4 camins. Continuem recte.
Cruïlla de camins. Continuem recte.
Recte, deixem un camí a la dreta.
Agafem el camí de la dreta. Tenim el poble de Talavera al davant i uns
magatzems a l'esquerra.
Girem a la dreta pujant fort cap al poble.
Entrada a Talavera, farem diverses ziga-zagues que ens duran al
capdamunt del poble i agafarem el camí que porta a la Guàrdia Lada.
Seguim cap al capdamunt del poble per trobar el camí que porta a la
Guàrdia Lada.
Agafem el camí que porta a la Guàrdia Lada.
Girem a l'esquerra, a la dreta ens queden uns magatzems agrícoles.
Deixem una pista a l’esquerra, continuem recte cap a la Guàrdia Lada.
Seguim recte per la pista principal.
Deixem dos camins a l'esquerra, seguim per la pista principal.
Seguim recte deixant un camí a la dreta.
Seguim recte, tenim la Guàrdia Lada davant.
Arribem al poble de la Guàrdia Lada, sense entrar-hi. Fem un gir de 180º
a la dreta i sortim per la pista tot baixant.
Deixem un camí a la dreta i seguim recte baixant per un pendent més
pronunciat.
Deixem una pista a l'esquerra i seguim recte.
Seguim recte pel camí de la vall.
Continuem recte deixant un camí a la dreta.
Seguim recte pel mateix camí
Girem a l'esquerra i deixem la vall per pujar cap d'alt.
Continuem amunt tot deixant un camí a la dreta.
Agafem la pista principal, a l'esquerra en direcció a Llindars.
Seguim recte, deixem un camí a la dreta.
Continuem recte deixant un camí a la dreta.
Passem pel costat d'un dipòsit d'aigua, continuem recte.
Seguim recte deixant un camí a la dreta. Al nostre davant hi tenim el
poble de Llindars.
Girem a la dreta abans d'entrar a Llindars.
Tombem a l'esquerra. Veiem el poble de Rubinat al nostre davant.
Fem un gir a la dreta de 180º.
Agafem el camí de la dreta deixant-ne un que baixa a l'esquerra.
Embrancament, anem a l'esquerra.
Anem cap el poble de Rubinat.
Arribem a Rubinat i abans d'arribar a la bàscula girem a la dreta.
Seguim recte avall.

20,050
20,800
21,100
21,850
22,900

Continuem recte.
Continuem recte tot deixant un camí a l'esquerra.
Bifurcació, girem a l'esquerra.
Bifurcació, anem a la dreta en direcció al poble de Sant Antolí.
Arribem al punt d'on hem sortit.

