COS DE LA FITXA

Nova caminada de l’A. C. El Camí al País
Valencià
Algemesí→ Sueca

📋

Diumenge 8 de setembre de 2019
Ribera Alta/ Baixa

elcamí a la Costera Ribera Horta
Per poder participar-hi heu de ser socis / sòcies de l’Associació Cívica El Camí al País
Valencià, i després omplir el full d’inscripció de la caminada.

Inscripció

PROGRAMA



Trobada
i eixida

8.30

Preu de
l’activitat

Algemesí . Parc del Pla(Cantó c/ Marina -Avda. Bernat Guinovart . Farem recompte
d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! .(A) La tornada serà amb taxi, tornaran els
conductors. Agraïm la vostra col·laboració. Pel camí visitarem Albalat de la Ribera,
Polinyà de Xúquer i Riola.
Persones sòcies: activitat gratuïta(no incloses les despeses del transport, i el dinar)
Socis/sòcies col·laboradores i socis/sòcies provisionals: 5 €( no incloses les despeses
del dinar i del transport)

🍎 Esmorzar

10.30

Albalat de la Ribera. Porteu portar menjar de pa-i-porta.



14.0

Riola. Restaurant Sabia Riola. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€.

🏁 Arribada

17.00

Després de dinar a Riola farem 2km que queden fins a Sueca.



Tornada

17.00

Visita

19.00

📷

Dinar

(A) En taxi tornarem els conductors a Algemesí.(40 € 8 conductors) el preu serà
repartit entre tots els participants.( 2/3€ persona).
En arribar a Sueca recuperarem els cotxes i anirem a Algemesí per veure la processó
de la Mare de Déu de la Salut. Com la processó acaba molt tard, el sopar i la
tornada són lliures. Si voleu podeu portar alguna cosa per compartir.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí
📣

Guia

Ramon Martí



Transport

Ramon Martí

US CAL SABER
Dificultat
💓 saber+

🎒

Porteu

⚖

Bondat

647870222 rmarti@elcami.org ensumantlaterra@gmail.com
T. Gastronomia
647870222
652864468
 Dinar G.
Camí
647870222

📷

Visita

Ramon Martí

Telèfon

Moderat Per a qui té preparació física.(Totalment
→16,95 km ↑0 m ↓23 m
plana)
Aigua, botes o calçat d’esport, barret, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres i crema de sol,
bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.
Pel bé de tots, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat · respecte

Seguretat L’organització no es fa responsable de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar-hi, cal
tenir una assegurança de senderisme i muntanyisme (Llei GV 2/2011) pròpia o pagar la d’El Camí.
 Qui som L’Associació Cívica el Camí al País Valencià som una associació que té com a objectiu la
consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit valencià.
📅 Calendari Consulteu les properes excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

🏥

MAPA DE LA FITXA

El Camí de la Costera la
Ribera i l’Horta]
Algemesí→ Sueca

