
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. 

Diumenge 11 d’octubre de 2020

Torreblanca → Alcossebre  Plana Alta/ Baix Maestrat

 Brancal del Camí al Desert- Irta i el pla de l’Arc

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

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

Torreblanca. 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 11.00 Platja de Torrenostra. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.00 Alcossebre

 Tornada 13:30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

 Dinar 14.00 Alcossebre  Porteu menjar de pa-i-porta.
ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Ramon Martí         Telèfon                
 Transport  Ramon Martí Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Fàcil Indicat per a qui té una mínima preparació 
física. →12,36 km ↑9m ↓39m

🎒 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 Les properes caminades són el 17-10 de  Benilloba a Gorga i el 25-10 de Massalfassar al Puig

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://www.elcami.cat/tram/plana-alta-baix-maestrat
https://www.elcami.cat/tram/plana-alta-baix-maestrat
https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+Turisme+d'Alcossebre/@40.2486097,0.2821222,853m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12a015950d1fa49d:0xb7374ffe9205f482!2s12579+Alcossebre,+Castell%C3%B3!3b1!8m2!3d40.2479697!4d0.2806717!3m4!1s0x12a01355e8c2799d:0x5d37fc6398a9986d!8m2!3d40.2451744!4d0.2793393?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Placa+de+palmares+d'Igoa/@40.1924739,0.2214371,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOi-nnbe8BA9EJX2SolVFKqVh3JO2RUAIgOTlHR!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOi-nnbe8BA9EJX2SolVFKqVh3JO2RUAIgOTlHR%3Dw86-h153-k-no!7i2336!8i4160!4m13!1m7!3m6!1s0x12a016c6fb02c21b:0xcda4b6c4c033212d!2s12596+Torrenostra,+Castell%C3%B3!3b1!8m2!3d40.1947399!4d0.2220832!3m4!1s0x12a011fda158cc29:0x7646cdde421d2ef5!8m2!3d40.1924737!4d0.2214371?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/12596+Torreblanca,+Castell%C3%B3/@40.220452,0.1956889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a0117adaab8247:0xfcec67256bb4b0f4!8m2!3d40.2201804!4d0.1951319?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXmeffSdZVoFxqbavMW0y-EEZCe0kz_9Dmq2IEKpWm0WTxcg/viewform


MAPA DE  LA FITXA

El Camí brancal del Desert- Irta i el Pla de l’Arc
Torreblanca→ Alcossebre

 


	COS DE LA FITXA
	MAPA DE LA FITXA

