
COS DE  LA FITXA

Nova caminada de l’AC el Camí al País 
Valencià

Dissabte 5 d’octubre de 2019

Forcall→ Morella  Els  Ports

E  l camí a l’Alt Maestrat i els Ports  

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  heu de ser socis / sòcies     de l’Associació Cívica El Camí al País
Valencià, i després cal que ompliu el full d’inscripció de la caminada

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.30

Forcall. Plaça Major 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 10.30 Font del Roure. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.30 Morella

 Dinar 14.00 Hotel el Cid. Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€. 

📷 Visita 16.30
Visita de Morella i entrada a monuments. Opcional. Cost: depenent del nombre de 
participants pot oscil·lar entre 13€ si som 10 persones a  7,5 € si el grup és de 25 
persones.

 Tornada 18.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Ramon Martí         647870222           Dinar  Ramon Martí        647870222

 Transport Ramon Martí  647870222 📷 Visita Ramon Martí         64787022

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

Moderat Per a qui té preparació física 
 →13,19 km ↑403 m ↓187 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 Consulteu les properes caminades a elcami.cat/grup-de-caminants

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Morella/@40.619293,-0.0999942,18z/data=!4m15!1m9!3m8!1s0xd5f82696efeb25d:0xc9cf859d5869931b!2sHotel+el+Cid!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.617682!4d-0.098791!3m4!1s0xd5f826935bce203:0xa5b5ea7261f28070!8m2!3d40.6194354!4d-0.0991774?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Hotel+el+Cid/@40.617682,-0.1009797,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd5f82696efeb25d:0xc9cf859d5869931b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.617682!4d-0.098791?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Forcall/@40.646222,-0.2014889,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5f763b17502ded:0xeb0d259ad2e81f4d!8m2!3d40.646222!4d-0.1993002?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFtLPEY31XQi0gzRVjpkdhHpoZ9nPPHPZDvCw2fKz7Mez2mg/viewform
https://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
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