
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 11 de maig de 2019

Castelló de la Plana → Benicàssim  Plana Alta

El Camí brancal del Desert, Irta i el Pla de l’Arc

📋 Inscripció Ompliu el formulari en aquest   enllaç d’inscripció  

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.30

Castelló de la Plana. Plaça Maria AgustinaFarem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat! 
(A) La tornada serà amb transport públic.  Pel camí veurem, l’ermita de 
Lledó,l’ermita de Sant Roc, l’emita de la Magdalena i el castell Vell, l’ermita de la font
de la Salut, Portera Ata, el monestir nou i el monestir Vell , el mas del Salandó i la 
plaça de la Font de Benicàssim. Veurem el castell de Montornés i en dies clars les 
illes Columbretes.

🍎 Esmorzar 10.30 Ermita de la font de la Salut. Porteu menjar de pa-i-porta.

 Dinar 14.00 Monestir nou del Desert de les Palmes. 
El dinar serà de pa-i-porta si cal fer la tornada en cotxe i només es pot fer al final del dia.

🏁 Arribada 17.00 Benicàssim. Plaça de la Font

 Tornada 17.00 (A) En transport públic.  
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Vicent   Aparici      649870134                                      
US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Molt exigent Per a qui té molt costum de muntanya →23,09 km ↑546 m ↓556 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

🏥 Seguretat L’organització no es fa responsable de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar-hi, cal 
tenir una assegurança de senderisme i muntanyisme (Llei GV 2/2011) pròpia o pagar la d’El Camí.

 Qui som El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que visita tots els pobles i llocs bonics del nostre país. 
Podeu crear, guiar o seguir una ruta amb el grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

📅 Calendari Consulteu les properes excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.elcami.cat/tram/plana-alta-baix-maestrat
https://www.google.es/maps/search/Benic%C3%A0ssim+,+pla%C3%A7a+Font+del+Senyor/@40.0557426,0.0636148,19z?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/El+Ficus+Centenario/@39.9874277,-0.0346386,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd5ffe2bb82bc197:0xbf89204be1c64f49!2sCastell%C3%B3n+de+la+Plana,+Provinsi+Castell%C3%B3n!3b1!8m2!3d39.9863563!4d-0.0513246!3m4!1s0xd5fffd3af8450c1:0x777171316b84d4ea!8m2!3d39.9883159!4d-0.0345227?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRIhZsZ_18xqwwXx00IVHKYGxRqlhE_dQl1mixKYXOyjVLXw/viewform


MAPA DE  LA FITXA

El Camí brancal del Desert – Irta i el Pla de l’Arc
Castelló de la Plana→ Benicàssim
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