Nova caminada del grup de CAMInants
FREDES – EL BELLESTAR

Dissabte 16 de setembre de 2017
BAIX MAESTRAT

Pàg. brancal elcami.cat/tram/els-ports-baix-maestrat
Inscripció

Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA
1. Trobada i
eixida
2. Esmorzar

08.00

Tots heu d’acudir al Bellestar, aparcament a l’entrada del poble. Repartirem els
cotxes (viatge de 30 mins) per començar la ruta des de Fredes, entrada del
poble a 08.45. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat!

11.00–11.30 Al mas de l’Abella, vora l’embassament d’Ulldecona.

3. Itinerari Fred. – port. Infern 3 km 1h – mas Abella 4 km 1h – pantà 2 km 0h30 – Estrets 5 km 1h30 –Bellest. 1,5 km 0h30.
4. Arribada

14.00–14.30 El Bellestar. Dinar de pa-i-porta.

5. Visites

16.00→19.00 Anem en cotxe a la Pobla de Benifassà i d’allí a peu al jardí de Peter (600 m, 2,5€
donació, visita concertada a 650794870).

6. Retorn

19.30→20.30 Recuperarem els cotxes deixats a Fredes (viatge de 30 mins).

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí Ajuda els organitzadors Ramon Martí
Guia i vistes Condueix el grup i gestiona entrades Ramon i Gram
Reparteix els cotxes
Transport
Gram
US CAL SABER
Dificultat

647870222 rmarti@elcami.org
647870222
637226864

Mitjana. 15,4 km. 610 m desnivell negatiu i 250 m positiu. Seguim el PR-75.

Cal portar...

Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, barret,
crema solar, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.

Allotjament

Podeu trobar diverses opcions en la guia de la Tinença.

Per la vostra
seguretat

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar
en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme (Llei
valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del coordinador del Camí.

Què és el Camí?

El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i visita
tots els llocs bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar o
participar en una excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

Calendari de properes caminades del Grup
Data
17.9.17
1.10.17

Comarca
Plana Baixa
Marina Alta

Ruta
Xilxes – la Llosa – la Vall d’Uixó
Dénia – Xàbia

versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants
Km Dificultat Transport Guia
12
Baixa
Privat
Grup CAMÍ Plana
17
Mitjana
Privat
A confirmar

Camí brancal de la Tinença de Benifassà
Etapa 4: Fredes – el Bellestar

Localització del Camí brancal de
la Tinença que penja del tram
Sénia–Ebre del Camí. En negre,
l’etapa 4: Fredes al Bellestar.
Altres brancals definits en la
zona són el dels Ports, el del Baix
Maestrat, el del Montsià i el del
Delta de l’Ebre. En projecte, el
brancal del Matarranya.

