
Nova caminada del grup de CAMInants Diumenge 3 de juny de 2017

Novelda Petrer  Les Valls del Vinalopó
 

Pàgina del tram Vinalopó- Carxe

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA
1. Trobada 8:30   Plaça Maria Magdalena.   Novelda.   Farem un recompte d’inscrits. Explicacions

i presentació d’el Camí.Abans d’iniciar la marxa els organitzadors haurem 
enviat  cotxes al final de la ruta per facilitar la tornada de tots els inscrits. 
Agraïm la vostra col·laboració. Respecteu els caminants que vénen de lluny: 
arribeu amb la màxima puntualitat possible!

2. Eixida
9:00

   Esmorzarem pel camí. 

3. Arribada
14:00

     Petrer  

4. Dinar
14:30

 Opcional. Restaurant Yanú. Si voleu reservar lloc per dinar, indiqueu-ho a 
l’eixida a l’encarregat del dinar. Preu 16:50€. 

5. Visites
 16:30→18:00 

Opcional. Visitarem Petrer. Després de la visita recuperarem els cotxes

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org 
Guia Condueix el grup  Marga  -                         662547416
Transport Reparteix els cotxes  Marga                                            
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic   Marga                                           
Visites Gestiona les visites i entrades  Marga                                            
US CAL SABER
Dificultat  16,9km i  416 m desnivell. Dificultat Mitjana.

Cal portar...
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, 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 2/2011 de l’Esport de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne pel
seu compte o del coordinador del Camí, o bé renunciar expressament al dret d’assegurança.

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).

http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.elcami.cat/tram/baix-vinalopo-el-vinalopo-mitja-el-carxe
https://www.google.es/maps/place/03610+Petrer,+Provinsi+Alicante/@38.4798281,-0.7740114,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd63c5349dd37591:0xf7cb9d41c82464f!8m2!3d38.4807948!4d-0.7719244?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Santa+Mar%C3%ADa+Magdalena,+03660+Novelda,+Alicante/@38.3889886,-0.7692903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd63c60e0e06478b:0x29f88718f158a67b!8m2!3d38.3889844!4d-0.7670963?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Santa+Mar%C3%ADa+Magdalena,+03660+Novelda,+Alicante/@38.3889886,-0.7692903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd63c60e0e06478b:0x29f88718f158a67b!8m2!3d38.3889844!4d-0.7670963?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfugAkf3N90LrNx6ux8maec7_j0K-76b5tvqw6jaWBvEmD0BQ/viewform


Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants
Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia
 9-6-
18 Els Ports La Mata -  Olocau del rei  8 baixa

 16-6-18 L’Alcalatén-
Maestrat

Xodos- Sant Joan de 
Penyagolosa-Vistabella  16 Mitjana cotxe  Eduard Edo

 

P
P

Canvia aquesta caixa grisa per una o més foto(s)

Vinalopó - Carxe
Novelda Petrer

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants

