
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 4 de novembre de 2017 

 SANTA MAGDALENA DE POLPÍS – PENÍSCOLA   BAIX MAESTRAT 

 

 
Pàgina del tram www.elcami.cat/tram/senia-ebre-
ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció. Límit de 35 persones. 

PROGRAMA   
1. Trobada i 

eixida 
08.00 Tots heu d’acudir a l’aparcament platja Sud, Peníscola (zona blava gratuïta a 

partir de novembre). Repartirem els cotxes per començar la ruta a l’av. Riu, 
Sta Magdalena a 08.30. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 

2. Esmorzar 11.00 Àrea de lleure del Mas del Senyor  
3. Dinar 13.00 A la torre Badum. Dinar de pa i porta 

4. Arribada 16.00 Peníscola. Qui vol anar-se’n abans de la visita, indiqueu-ho a la inscripció! 

5. Visites 16.30 → 18.30 Opcional. Visita 1 h castell i jardins (10.30–17.45 964 480 021). Preu tancat per a 
20 persones 3,5€. Si en som menys, serà 5€ (3,5€ pers. amb dret a descompte).  
Tot seguit, visita 1 h a la vila vella: portals, el Bufador, llotja, les Costures, casa 
les Petxines, far, ermita de l’Ermitana, església, capella Sta Anna, la Porteta. 

6. Fi 18.30 Arreplegarem els cotxes que hem deixat a Sta Magdalena. Viatge 15 minuts. 

ORGANITZACIÓ   
Coordinador del Camí Ajuda els organitzadors Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    
Guia Coneix la ruta i condueix el grup Paco, Lluïsa, Graeme i Ramon                                 
Transport  Reparteix els cotxes Graeme                                 637226864 

Dinar  Tria el lloc de pícnic Lluïsa      628005153 

Visites Gestiona les visites i entrades Paco i Graeme                             

US CAL SABER   
Dificultat 21 km i 415 m desnivell positiu acumulat. Dificultat mitjana-alta (per la llargària). 

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. 

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 caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 
Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia 
18 NOV Plana Baixa Fondeguilla – Eslida  12  mitjana privat A confirmar 

  

http://www.elcami.cat/tram/senia-ebre-ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre
http://www.elcami.cat/tram/senia-ebre-ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuP-5jJAPh6RplUughib48BddExExJFaimlpQzeTzv5St2-Q/viewform
https://www.google.es/maps/dir/40.3589998,0.4036182/40.3566486,0.3021446/@40.3587657,0.4031407,887m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.es/maps/dir/40.3571431,0.4058221/40.3566486,0.3021446/@40.357538,0.3031007,1410m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.4055227!2d40.3572281!3s0x12a046fa56c9537b:0x34fa3a929ee8f5a2!1m0!3e0
https://www.google.es/maps/dir/40.3571431,0.4058221/40.3566486,0.3021446/@40.357538,0.3031007,1410m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.4055227!2d40.3572281!3s0x12a046fa56c9537b:0x34fa3a929ee8f5a2!1m0!3e0
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B019'31.4%22N+0%C2%B020'11.4%22E/@40.3253785,0.3345958,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x12a040c92ccadb7b:0x84967f096e1fd302!2sAvinguda+Mas+del+Se%C3%B1or,+12598+Pen%C3%ADscola,+Castell%C3%B3!3b1!8m2!3d40.3277403!4d0.3534554!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.3253752!4d0.3365008
https://www.google.es/maps/place/Torre+Bad%C3%BAm/@40.3231634,0.3386788,10282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a040a25a2009d3:0xbf7bbe5798f6147c!8m2!3d40.321995!4d0.363204
https://www.google.es/maps/dir/40.3589998,0.4036182/40.3566486,0.3021446/@40.3587657,0.4031407,887m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
http://castillodepeniscola.dipcas.es/castillo/
http://castillodepeniscola.dipcas.es/precios/
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta
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Castell de Polpis 

Possible poblat m
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Dinar a la torre de guaita del Badum
 


