
COS DE  LA FITXA

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

Dissabte 16 de novembre de 2019

Beneixama  → Banyeres de Mariola  Alcoià

El camí a la Mariola

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  heu de ser socis / sòcies     de l’Associació Cívica El Camí al País 
Valencià, i després cal que ompliu el   full d’inscripció de la caminada  .  

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

Benei  xama. Pl  aça de l’Ajuntament   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 10.30 Al Vinalopó. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.00 Banyeres de Mariola

 Tornada 13.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

 Dinar 14.00 Banyeres de Mariola.    Mesón el Castillo.   Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. 
Cost: 12€. 

📷 Visita 16.00 Visitarem el castell de Banyeres de Mariola. Opcional. Cost: 2€.( Depenent del grup)

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com  

📣 Guia Ramon Martí         Telèfon                 Dinar Ramon Martí         Telèfon

 Transport Ramon Martí Telèfon 📷 Visita Ramon Martí         Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Fàcil Per a qui té una mínima preparació física 

 
11,5 km ↑235 m ↓8m

🎒 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

 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

https://elcamialpv.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
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
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://docs.google.com/forms/d/1U26biygpmLEqiM3fjlKgmQAmscVlauOqf1yOgeKDjjU/edit
https://www.google.es/maps/place/03460+Beneixama,+Alacant/@38.6997785,-0.7658505,223m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd616324fd9f2e45:0x547ee7ba17ee3874!8m2!3d38.7015826!4d-0.7663538?hl=ca&authuser=0
http://www.mesonelcastillo.com/
https://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
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