CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA
Sant Carles de la Ràpita

CARDONA: Mines de sal i Castell
Santuari de Lord
26 - 27 d'octubre de 2013
------------

Sortida de tardor
Programa general
Dissabte, 26 d'octubre
07,00 Sortida de La Ràpita
12,30 Visita a la Mina de Sal de Cardona
14,15 Dinar de pic-nic a l'exterior de la Mina de Sal (hi ha lloc adient)
15,15 Visita al Castell de Cardona (No guiada: exteriors i interiors visitables.)
16,30 Sortida de Cardona cap a l'alberg
17,30 Alberg Cases Altes de Posada
18,30 Anada en autocar a Sant Llorens de Morunys
20,00 Tornada a l'Alberg
20,30 Sopar
Diumenge, 27 d'octubre (canvi d'hora)
07,00 Aixecar-se
07,30 Esmorzar
08,00 Sortida en autocar cap al Santuari de Lord
08,30 Comencem a caminar. Pujada al Santuari de Lord
10,00 Santuari de Lord. Visita dels voltants i estada. Qui vulgui pot assistir a la Missa amb cant
gregorià a les 11,00 (segons informacions trobades en Internet)
12,30 Baixada de la Mola de Lord
14,00 Pujada en autocar al Coll de Jou
14,20 Àrea de lleure de la Creu del Codó. Mirador. Dinar (Vistes espectaculars!!!)
16,20 Iniciem la tornada a casa. Arribada a La Ràpita cap a les 20,30
Pernoctació
Alberg Cases Altes de Posada, a la carretera entre Solsona i Sant Llorenç de Morunys. Es una
casa bonica en un entorn paisatgístic molt bonic, també. Podeu veure l'Alberg a l'adreça
www.casesaltesdeposada.com
En règim de mitja pensió: sopar, dormir i esmorzar.
Cal portar sac de dormir i tovallola. Les lliteres ja tenen llençol de
baix, coixí i coixinera; també hi ha mantes. Els llençols individuals
no encaixen bé en aquests llits: millor sac.
Despesa:
- Socis del CCEF: 49 euros (Si esteu en possessió de la llicència
federativa de l’any 2013 haureu de pagar només 42 euros).
- No socis del CCEF: 59 euros. (Si esteu en possessió de la
llicència federativa de l’any 2013 haureu de pagar només 52
euros).
Aquesta despesa inclou:
- La mitja pensió de l 'Alberg Cases Altes de Posada
- L’entrada a la Muntanya de Sal de Cardona en visita guiada.
- L’assegurança d’activitats de muntanya per dos dies, en el
cas de no tenir la llicència federativa de l’any 2013.
- L’autocar per als no socis. Els socis del CCEF tenen
l’autocar subvencionat per l’entitat.

Menjars a portar per cada un
- Dinar del dissabte: a l’àrea de pícnic de la muntanya de sal de Cardona. L’autocar estarà prop
i no caldrà carregar-lo durant la visita.
- Dinar del diumenge: a l'àrea de lleure (o al mirador) de la Creu de Codó. Font a l'àrea de
lleure. Haurem de carregar-lo a la motxilla durant un trajecte molt curt.
Atenció: aquests dinars haurien de sortir ja preparats de La Ràpita. Diumenge al matí és
dubtós de poder trobar fins i tot pa, encara que es podrà comprar, dissabte a la tarda, si
tenim ocasió d'anar a Sant Llorens.
Per apuntar-se
- Cal que passeu pel Maset en dijous per apuntar-vos i abonar la despesa que us pertoqui. El
més ràpid que pugueu.
- En apuntar-vos, envieu, si us plau, un correu electrònic a l’adreça polosanz.joan@gmail.com i
així poder enviar-vos informació sobre la sortida i els llocs que visitarem.
- Tenim una reserva feta de 50 places. Animeu-vos que hem d’omplir-la tota.
Els trajectes a peu
- No són de llarga durada ni tenen cap dificultat remarcable.
- Molt ben senyalitzats en tot moment. Sense pèrdua.
- Vistes i paisatge sorprenents. Configuracions espectaculars del terreny que, normalment, no
veiem en les nostres sortides.
Informacions
Demaneu les informacions que vulgueu a
Joan Polo
polosanz.joan@gmail.com
653 61 59 05

SANTUARI DE LORD

