COS DE LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants

Diumenge 16 de juny de 2019

Vila-real → Almassora

Plana Baixa i Plana Alta

El camí a
Morvedre,
la Vall de Segó i la Plana
📋

Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

Inscripció

PROGRAMA
8.33

Vila-real, estació de tren. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat!
(A) La tornada serà amb transport públic. Agraïm la vostra col·laboració.(Tren de
Castelló a les 8.25- arribada 8.33, tren de València 7.00 – arribada 8.13)

🍎 Esmorzar

10.30

Ermita de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada

13.30

Almassora.

14.00

Restaurant JASMI, carrer Trinitat 18, Almassora. Opcional. Reserveu-hi lloc a la
inscripció. Cost: menú 15€.





Trobada
i eixida

Dinar

El dinar serà de pa-i-porta si cal fer la tornada en cotxe i només es pot fer al final del dia.

📷


Visita

16.00

Visitarem Almassora. Opcional. Cost: 00€.

Tornada

18.00

(A) En transport públic. Estació de tren d’Almassora (tren direcció Castelló 17.38,
18.33, 19.40. Tren direcció València 17.28, 18.38, 19.38)
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

👋

Cloenda

18.00

(A) En transport públic.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí

647870222 rmarti@elcami.org

📣

Guia

Sabina

691999518



Dinar

Sabina

691999518



Transport

(tren)

-----------

📷

Visita

Sabina

691999518

US CAL SABER
Dificultat
💓 saber+

Fàcil Per a qui té una mínima preparació física

→12,49 km ↑100 m ↓104 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

🏥

MAPA DE LA FITXA

El Camí al
Camp de
Morvedre, la
Vall de Segó i
la Plana
Vila-real →
Almassora

