
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 16 de març de 2019

Benirrama- l'Atzúbia → Pego   Marina Alta

Pàgina del tram brancal de les Valls de la Marina

Inscripció Ompliu el formulari en aquest    enllaç d’inscripció  
PROGRAMA 

1. Trobada i 
eixida

8.30 Pego .Passeig El Clot  (8,30h)  Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat! / Tothom acudim a Pego. Reagruparem la gent per anar a 
Benirrama i així deixar cotxes a Pego. A les   9.00 h Benirrama, carrer Major 
46. Agraïm la vostra col·laboració. 

2. Esmorzar 10.00 –10.30 Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta. 
3. Arribada 13.00-13.30 Pego
4. Tornada 13.30-14.00 Tornada a Pego per recuperar els cotxes
5. Dinar 14.00 –16.00  Pego. Opcional. Restaurant Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€. 

6 Visites
16.30 –
18.00  Opcional. Visita de Pego Cost 2.50€ . 

Coordinador del 
Camí Ramon Martí        647870222 

rmarti@elcami.org   

Guia Coneix la ruta i condueix el 
grup   Mayte            652864468

Transport Reparteix els cotxes            Mayte                        
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic Mayte                                           
Visites Gestiona les visites i entrades      Mayte                                      
US CAL SABER

Dificultat
 Moderada Indicat per a qui té  preparació física.10,56km/273 m desnivell + ( Saber-ne 
més)

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

Fem bondat Quan anem junts, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat, col·laboració, solidaritat i 
respecte.

Per la vostra 
seguretat

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per 
participar en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme 
(Llei valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del coordinador del
Camí.

Què és el 
Camí?

El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i visita tots els llocs 
bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar o participar en una excursió del 
grup de CAMInants (  elcami.cat/grup-de-caminants  )  .

Calendari de properes excursions del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants

El Camí  brancal de les Valls de la Marina
 Etapa Benirrama- l’Atzúbia- Pego 

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
mailto:rmarti@elcami.org
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/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://www.google.es/maps/place/03780+Pego,+Provinsi+Alicante/@38.8419151,-0.1142482,274a,35y,242.8h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd61e4e993560143:0x402af6ed721db30!8m2!3d38.8429394!4d-0.1156439?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/03780+Pego,+Provinsi+Alicante/@38.8445027,-0.1111486,205m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd61e4e993560143:0x402af6ed721db30!8m2!3d38.8429394!4d-0.1156439?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/search/Benirrama,+les+escoles/@38.8301583,-0.1976666,125a,35y,69.89h,45t/data=!3m1!1e3?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/search/Benirrama,+les+escoles/@38.8301583,-0.1976666,125a,35y,69.89h,45t/data=!3m1!1e3?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWZvJ_NmjqP2vPc-P6MoFjiBkGT1jgtIhTzi8nlgNYH3MeA/viewform
https://www.elcami.cat/tram/marina-alta-comtat


Data Comarca Ruta Km Dificultat Notes

7 d’Abril Montsià Les Ventalles Ulldecona 17 modera
da

Reportatge per a Terra Viva, À Punt

14 d’abril Baix Camp Prades-l’Espluga de Francolí  10 Fàcil
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