COS DE LA FITXA

Nova caminada de l’A C El Camí al País
Valencià
Xàbia → el cap de la Nau

📋

Dissabte 21 de setembre de 2019
Marina Alta

El camí de la Marina per la Costa
Per poder participar-hi heu de ser socis / sòcies de l’Associació Cívica El Camí al País
Valencià, i després cal que ompliu el full d’inscripció de la caminada.

Inscripció

PROGRAMA



Trobada
i eixida

8.30

Preu de
l’
activitat

🍎

Xàbia. Estació d’autobusos. Ada. Palmela. 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.
Persones sòcies: activitat gratuïta(no incloses les despeses del transport, i el dinar)
Socis/sòcies col·laboradores i socis/sòcies provisionals: 5 €( no incloses les despeses
del dinar i del transport)

Esmorzar

10.00

Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta. Dinarem pel camí.

🏁 Arribada

13.30

Cap de la Nau



14.00

Dinar de Pa-i porta. Dinarem al cap de la Nau

Dinar



Tornada
16.30
ORGANITZACIÓ

(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada.

📞

Coordinació

Ramon Martí

647870222 rmarti@elcami.org

📣

Guia

Mayte Pérez

652864468



Dinar

Pa-i-porta

601211538



Transport

Mayte Pérez

652864468

📷

Visita

Mayte

652864468

US CAL SABER
Dificultat
💓 saber+

🎒

Porteu

⚖

Bondat



Qui som
Calendar

📅 i

Moderat Indicat per a qui té preparació física

→13,05 km ↑391 m ↓377m

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.
Pel bé de tots i totes, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat ·
respecte

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.

Consulteu les properes caminades a elcami.cat/grup-de-caminants

MAPA DE LA FITXA

El Camí de la Marina per la Costa
Xàbia →Cap
de la Nau

