
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Diumenge 2 de juny de 2019

Vinaròs→ Les Cases  Baix Maestrat/ Montsià

 El Camí al
Sénia i l’Ebre

📋 Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA

 Trobada 8.30
Puig de la Misericòrdia   .   Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
 (C) Repartirem els cotxes des del Puig  de la Misericòrdia a 9.30 després de la visita 
del poblat iber. Agraïm la vostra col·laboració.

📷 Visita 8.30 Visitarem el santuari de Nostra Senyora de la Misericòrdia i el poblat iber. Opcional. 
Cost: 00€.

9.30 Tothom anirem a Vinaròs i  els conductors seguiran fins a les Cases per deixar cotxes al final 
de la ruta.

Trobada 
i eixida 10.00 Oficina de Turisme de Vinaròs. Eixida de Vinaròs cap a les Cases d’Alcanar

🍎 Esmorzar 10.30 Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 14.00 Les Cases d’Alcanar. 

 Dinar 14.30 Les Cases.   Camping   Cases     Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 17€. 
(amanida, marisc, paella, postre, beguda i cafè)

 Tornada 14.00  (C) Tornarem tothom (conductors i passatgers) amb els cotxes deixats  a les Cases.
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

📷 Bany 16.00 Bany a la platja. Opcional. 

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Aurora                    601211538           Dinar Aurora                    601211538

 Transport Ramon Martí   647870222 📷 Visita Ramon                    647870222

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Fàcil Per a qui té una mínima preparació física  →12,7 km ↑13 m ↓22m

🎒 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.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
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+Turismo+de+Vinar%C3%B2s/@40.4675215,0.4716156,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a04fe40076ed75:0x11209302b14c1a2a!2zMTI1MDAgVmluYXLDsnMsIENhc3RlbGzDsw!3b1!8m2!3d40.4679855!4d0.4747301!3m4!1s0x0:0xccc0a9842cb9e594!8m2!3d40.4702431!4d0.4782164?hl=ca&authuser=0
https://www.google.com/maps
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyWIc_Xf02nYrySsJmRZdHdWnfPSP4oapsZOQ6gARUfLYB_Q/viewform
https://www.elcami.cat/tram/senia-ebre-ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre
https://www.elcami.cat/tram/senia-ebre-ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre
https://www.google.es/maps/place/Oficina+Municipal+de+Turisme+d'Alcanar/@40.5531231,0.5307121,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a0540097afee3b:0x49782ea8216c6a46!2s43569+Les+Cases+d'Alcanar,+Tarragona!3b1!8m2!3d40.5541008!4d0.5287362!3m4!1s0x12a053ff4456b347:0x908da9f50bfad650!8m2!3d40.5526423!4d0.5308179?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Puig+de+la+Miseric%C3%B2rdia/@40.5061101,0.4212452,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a05af368ecd999:0x12008cb3745b9b65!2sPuig+de+la+Miseric%C3%B2rdia!3b1!8m2!3d40.506111!4d0.43!3m4!1s0x12a05af368ecd999:0x12008cb3745b9b65!8m2!3d40.506111!4d0.43?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Puig+de+la+Miseric%C3%B2rdia/@40.5061101,0.4212452,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a05af368ecd999:0x12008cb3745b9b65!2sPuig+de+la+Miseric%C3%B2rdia!3b1!8m2!3d40.506111!4d0.43!3m4!1s0x12a05af368ecd999:0x12008cb3745b9b65!8m2!3d40.506111!4d0.43?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Camping+Cases/@40.5545524,0.5319761,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sc%C3%A0mping+prop+de+Les+Cases+d'Alcanar!3m4!1s0x0:0x93c2909fba20aa30!8m2!3d40.556901!4d0.5321503?hl=ca&authuser=0


MAPA DE  LA FITXA

El Camí al Sénia Ebre
Vinaròs  → Les Cases d’Alcanar
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