
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dimecres 8 de maig de 2019

Ares del Maestrat → Vilafranca (reportatge à Punt)  Alt Maestrat/ Ports

 El Camí a l’Alt Maestrat i els Ports

📋 Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00 Ares del Maestrat. Plaça Major.Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 

(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada. 

🍎 Esmorzar 11.00 Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 14.00 Vilafranca

 Tornada 14.00 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

 Dinar 14.30 Vilafranca. Restaurant los Arcos.     Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 10-
15€. 

📷 Visita 16.30 Visitarem Vilafranca i el museu de la pedra en sec. Opcional. Cost: 3€./ persona

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Ramon Martí         647870222           Dinar Josep Zapater        627744637

 Transport Ramon Martí   647870222 📷 Visita Guillem                   635786354

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Moderat Per a qui té preparació física  

→15,37 km ↑223 m ↓298 m

🎒 Porteu 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.

⚖ Bondat 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 El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que visita tots els pobles i llocs bonics del nostre país. 
Podeu crear, guiar o seguir una ruta amb el grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

📅 Calendari Consulteu les properes excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Los+Arcos/@40.4318652,-0.2541677,18.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd5f96fd7b99507b:0x37f3a6c8e4e4488f!2sHotel+Los+Arcos!8m2!3d40.4305992!4d-0.2545436!3m4!1s0xd5f96fd7b99507b:0x37f3a6c8e4e4488f!8m2!3d40.4305992!4d-0.2545436?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/12150+Vilafranca,+Provinsi+Castell%C3%B3n/@40.4280425,-0.2603137,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5f96fc496c7bb1:0xcd285828e51fdf6b!8m2!3d40.4297868!4d-0.2576419?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/12165+Ares+del+Maestrat,+Provinsi+Castell%C3%B3n/@40.4566885,-0.1323939,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd5f8feb64c05985:0x9093cfc2346effe7!8m2!3d40.4563558!4d-0.1317823?hl=id&authuser=0
https://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9swZsr1IW0Sj-ab3fDSq7IFjFurILXXTRNqWkwLCd9Qub7A/viewform
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