
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. Ens retrobem!

Dissabte 27 de juny de 2020

Benigànim → Benissuera  Vall d’Albaida

 El Camí de la serra Grossa

📋 Inscripció
Per participar-hi cal omplir el formulari en aquest enllaç d’inscripció
Per qüestions de seguretat i organització la caminada estarà limitada a 20 places.

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

Benigànim. Plaça Major.     Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada. Agraïm la 
vostra col·laboració.

🍎 Esmorzar 10.00 Pel camí. Porteu aigua i menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 12.30 Benissuera

 Tornada 13.00  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

 Dinar 13.30 Benissuera Opcional. El dinar serà de pa-i porta.(Cal portar menjar de casa)

📷 Visita 16.00 Bany al riu  Albaida. Porteu banyador. Opcional. Cost: 00€.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Ramon Martí         Telèfon                

 Transport Ramon Martí    Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Fàcil Per a qui té una mínima preparació física  →8,2 km ↑116 m ↓128 m

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

⚖ Bondat Pel bé de tots, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat · respecte

 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

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
mailto:rmarti@elcami.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2zwTCmTyZHa3ri_Qc6Zil0CA2nWRAj1lYNBLh2dQW727lCw/viewform
https://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-costera
https://www.google.es/maps/place/Ayuntamiento+De+Benisuera/@38.9126217,-0.4783822,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61998ffe08b21f:0xe2c5c4960ae65380!2s46839+Benissuera,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d38.9133067!4d-0.4782545!3m4!1s0xd61998fc6b2df6d:0x789f28e15918c8fd!8m2!3d38.9128827!4d-0.4767311
https://www.google.es/maps/place/46830+Benig%C3%A0nim,+Val%C3%A8ncia/@38.9424813,-0.4434312,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd61977f244bdd6f:0xf2a2ca69ea12344a!8m2!3d38.9431437!4d-0.4439006


MAPA DE  LA FITXA

El Camí Brancal de la serra Grossa
Benigànim→ Benissuera
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