COS DE LA FITXA

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

Dissabte 19 de setembre de 2020
Tinença de Benifassà (Baix
Maestrat)

Castell de Cabres → El Boixar

📋

El camí brancal a la Tinença de Benifassà
Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció
*A causa de la situació d'incertesa pel covid 19 la previsió del full de ruta de la
caminada podria variar.

Inscripció

A totes les persones inscrites us informarem de qualsevol canvi.

PROGRAMA
9.00

Castell de Cabres. Plaça de l’església. 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

11.00

Coratxà. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada
 Tornada

13.30

El Boixar

13.30

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



Dinar

14.00

Castell de Cabres . La Espiga Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€.

📷

Visita

16.00

Visitarem Castell de Cabres. Opcional. Cost: 00€.



Trobada
i eixida

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+

Exigent Per a qui s’acostuma a la muntanya

→13,12 km ↑545m ↓606 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



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 Propera caminada 26/9/2020 Llutxent Ròtova (Vall d’Albaida/ Safor)

MAPA DE LA FITXA

El Camí Brancal a la Tinença de Benifassà
Castell de Cabres→ El Boixar

