
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 7 d’abril de 2019

Les Ventalles → Ulldecona  Montsià
 

📋 Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.00

Ulldecona. Cooperativa. Carrer Major 175.Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat! 
 (C) Repartirem els cotxes per començar la ruta des de les Ventalles cap a Ulldecona, 
a les  8.00 tothom a Ulldecona. Agraïm la vostra col·laboració. 

🍎 Esmorzar 10.00 Ermita de la Pietat. Porteu menjar de pa-i-porta.

📷 Visita 10.30 Visita de les pintures rupestres. Cost: 8€/persona.(mínim grup de 10 persones, en 
cas de no arribar a aquest mínim és a 10€/persona). Durada una hora

🏁 Arribada 13.30 Ulldecona. Plaça de l’església

 Tornada 13.30 (C) Tornarem els conductors que tenen els cotxes a les Ventalles. 
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

 Dinar 14.15 Ulldecona Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 10-15€. 
El dinar serà de pa-i-porta si cal fer la tornada en cotxe i només es pot fer al final del dia.

📷 Visita 16.30 Visitarem Ulldecona. Opcional. Cost: 00€.

👋 Cloenda 17.30  Com a migdia hem recuperat els cotxes, en acabar la visita d’Ulldecona tothom pot 
fer la seua i tornar a casa

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Àngel                      722264321           Dinar 722264321            Telèfon

 Transport Àngel 722264321  📷 Visita    722264321         Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

Fàcil Per a qui té una mínima preparació física →9,61 km ↑88 m ↓97 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
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://www.google.es/maps/place/Cooperativa+Agr%C3%ADcola+de+Ulldecona+SCCL/@40.5937528,0.4446437,209m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a0582cc72cb6f7:0x664e48ac727ab943!8m2!3d40.5938063!4d0.4443608?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/@40.5976992,0.4477635,419m/data=!3m1!1e3?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5AEmCJdpUgGfHztAbrSmywpGjYalBtIpGZ9oCSEWY4ru7w/viewform


MAPA DE  LA FITXA

El Camí del Sénia Ebre

Les Ventalles → Ulldecona

 


	COS DE LA FITXA
	MAPA DE LA FITXA

