
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. Darrer diumenge d’octubre. Aplec 
del Puig

Diumenge 25 d’octubre de 2020

Massalfassar→ El Puig  L’Horta Nord

 El camí brancal  de l’Horta Nord i el Carraixet

📋 Inscripció
Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció
Màxim inscrits 20 persones

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.15

8.15   Massalfassar. Estació de tren.     Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat! (A) La tornada serà amb transport públic. Agraïm la vostra col·laboració.
Eixida del tren de rodalies de València i de Castelló a les 7:20, arribada a 
Massalfassar a les 7:44 des de València i a les 8:13 des de Castelló.
8.30 Plaça de l’església de Massalfassar.

🍎 Esmorzar 10.00 Massamagrell. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 12.00 El Puig

📷 Visita 12.00 Monestir de Santa Maria del Puig.  Cost: 4€. Durada 1 hora. (màxims grups de 20)

 Dinar 14.00 El Puig. Dinar de pa-i-porta. Aplec del Puig

 Tornada 17.00
(A) En transport públic. La tornada es lliure. Horaris de trens direcció València:14:19/
15:09 /17:09 /17:59 /19:04. Horaris de trens en direcció a Castelló: 14:23 / 14:42 
15:48/ 17:48 /18:48

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Nom                        Telèfon                 Dinar Nom                        Telèfon

 Transport Nom   Telèfon 📷 Visita Nom                        Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Fàcil Per a qui té una mínima preparació física. →13,3 km ↑36 m ↓30 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 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 La següent caminada és de la Granadella al Puigllorença ( Marina Alta)

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
https://www.elcami.cat/tram/lhorta-nord-camp-de-turia
https://www.elcami.cat/tram/lhorta-nord-camp-de-turia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Yv6VbGLXfGANMdz010yUmdnp52Nnkvm2aM1Nafslx0FUEg/viewform
https://www.google.es/maps/place/46540+El+Puig+de+Santa+Maria,+Val%C3%A8ncia/@39.5914688,-0.3048343,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd60409f7651bce9:0xa1b5f22318806ad2!8m2!3d39.5907504!4d-0.3031029?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Monasteri+de+Santa+Maria+del+Puig/@39.5914688,-0.3048343,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60409f7651bce9:0xa1b5f22318806ad2!2s46540+El+Puig+de+Santa+Maria,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5907504!4d-0.3031029!3m4!1s0xd6040a1d0c0a503:0x1059dd5030acf73!8m2!3d39.5888699!4d-0.3031164?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Massalfassar/@39.5587318,-0.3258978,414m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd60473a83ca5ec9:0xbaf49f644cae62c6!2s46560+Massalfassar,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5577457!4d-0.3260195!3m4!1s0xd6047477e2e1219:0x1729c5827f1eae6!8m2!3d39.5556668!4d-0.3183178?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Massalfassar/@39.5587318,-0.3258978,414m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd60473a83ca5ec9:0xbaf49f644cae62c6!2s46560+Massalfassar,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5577457!4d-0.3260195!3m4!1s0xd6047477e2e1219:0x1729c5827f1eae6!8m2!3d39.5556668!4d-0.3183178?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Massalfassar/@39.5560482,-0.3201809,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60473a83ca5ec9:0xbaf49f644cae62c6!2s46560+Massalfassar,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5577457!4d-0.3260195!3m4!1s0xd6047477e2e1219:0x1729c5827f1eae6!8m2!3d39.5556668!4d-0.3183178?hl=ca&authuser=0


MAPA DE  LA FITXA

El Camí brancal de l’Horta Nord i el Carraixet
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