
COS DE  LA FITXA

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

Dissabte 21 de novembre de 2020

Cullera  → far  →Cullera  Ribera Baixa

El Camí a la Costera la Ribera i l’Horta  

📋 Inscripció
Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció
Màxim d’inscrits 20 persones

PROGRAMA

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

Agraïm la vostra col·laboració.

📷 Visita 10.00 Castell de Cullera.

🍎 Esmorzar 11.00 Castell de Cullera     Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.30 Arribada al   far de Cullera  

 Dinar 14.00
Opció A Porteu menjar de pa-i-porta.
Opció B Dinar algun bar de la platja

 Tornada 16:30
Opció A tornada caminant per vora platja fins a Cullera (5,63 km)
Opció B tornada amb l’autobús des del far a Cullera

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Lluïsa Sebastian    628005153          
 Transport  Ramon Martí Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Fàcil Indicat per a qui té una mínima preparació 
física. 

Opció B→6,36 km ↑281m ↓282m 
Opció A 6,36 d’anada i 5,63 tornada

🎒 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 Les properes caminades són  el 29 de novembre a la Terra Alta, de Gandesa a Pinell de Brai.

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
https://www.elcami.cat/tram/costera-ribera-horta
https://www.google.es/maps/place/Castell+i+muralles+de+Cullera/@39.1678471,-0.2513561,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61c87d4d85ca95:0x402af6ed72385a0!2sCullera,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.1644989!4d-0.2526163!3m4!1s0xd61c890f3bae873:0xb77c8f95bc9f2b7c!8m2!3d39.1659669!4d-0.2498209?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Mercado+de+Cullera/@39.1646329,-0.2534018,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61c87d4d85ca95:0x402af6ed72385a0!2sCullera,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.1644989!4d-0.2526163!3m4!1s0xd61c88ff6a3afd5:0x84bbce5da2774135!8m2!3d39.164753!4d-0.2534714?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Cullera,+Val%C3%A8ncia/@39.1902962,-0.221412,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd61c87d4d85ca95:0x402af6ed72385a0!8m2!3d39.1644989!4d-0.2526163?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qRtZKC8RBHCROwq--f0LtYlpnbpSNaFlshKlGu3jWOHmhA/viewform


MAPA DE  LA FITXA

El Camí brancal Costera – Ribera- Horta
Cullera→ far
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