COS DE LA FITXA

Nova caminada de l’AC El Camí al País
Valencià. C102/C103
1/10 Castell de Cabres→Vallibona
2/10 Vallibona → Peiró trencat→Vallibona

�
�

Dissabte 1 i diumenge 2 d’octubre de 2022
Els Ports

El Camí brancal de la Tinença de Benifassa i
El Camí al Sénia i l’Ebre
Per poder participar-hi ompliu el full d’inscripció

Inscripció

Programa dissabte 1 d’octubre
Plaça de l’església de Castell de Cabres. Farem recompte d’inscrits. Arribeu
amb puntualitat! Ruta lineal(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la
ruta per fer la tornada. Agraïm la vostra col·laboració.



Trobada
i eixida

🍎

Esmorzar 11.00

Esmorzar pel camí de pa-iporta

🍎

Dinar

14:00

Dinar de pa-i porta pel camí

Visita

19:00

Vallibona

Sopar

22:00

Vallibona pa i porta. Opció restaurant menú 20 euros

🍎

9.00

Alberg de Vallibona
Si voleu reservar l’alberg contacteu amb nosaltres . Ramon Martí 647870222
Hostal la Carbonera. 964172000
Hi ha opció de zona d’acampada; per caravana, furgoneta o tenda de campanya.

Allotjame
nt

Programa diumenge 2 d’octubre



Trobada
i eixida

9.00

Plaça Sant Antoni de Vallibona (ajuntament). Farem recompte d’inscrits. Ruta
circular. Arribeu amb puntualitat!

Esmorzar
Dinar

11:00
14:30

Peiró trencat
Vallibona de pa-i porta

ORGANITZACIÓ
Organització

📣

Guia

Ramon Martí/
Nel·lo

Nel·lo/ Ramon

605736723/647870222



Transport
US CAL SABER

💓

Dificultat
saber+

🎒

Porteu

⚖

Bondat



Qui som

Ramon Martí
1/10 Exigent Indicat per a qui s’acostuma a
la muntanya
2/10 Exigent Indicat per qui s’acostuma a
la muntanya

1/10→14,53 km ↑292m ↓760 m
2/10→15,39 km ↑546m ↓546 m

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 totes, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració ·
solidaritat · respecte

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.

El Camí brancal de la Tinença de Benifassà
1/10 Castell de Cabres→ Vallibona

El Camí del Sénia i l’Ebre( Morella- Tortosa)
2/10 Vallibona→Peiró trencat →Vallibona

