Sortida

Camí de ronda Salou la Pineda
Far de Salou
Dia

Diumenge 04 d’ octubre de 2015

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe La Ràpita – Extrem sud platja de la Pineda, al costat de l’hotel Golden Donaire
Beach, agafarem lo bus (cost aproximat de 3€/pers.) fins Salou
Itinerari a peu

Salou, Plaça Jaume I, Los pilons, Platja Capellans, Punteja Roja, Platja dels
Llenguadets, Platja Llarga, Roques Punxoses, Els replanells, Punta Roja,
Platgeta de la Penya Tallada, Punta Prima, Cala Vinya, Punta del Cavall, Punta
de la Salada, Cala Crancs, la Falconera, Far de Salou, Búnquers de la Guerra
Civil, la Cantera, Platja de la Pineda.

Dificultat

Fàcil.

Temps

3 hores aproximadament.

Observacions

El pas pel Camí de Ronda descobreix la gran riquesa natural i paisatgística de la
zona. A més de les diferents panoràmiques que es poden descobrir en el
trajecte, el camí discorre per platges i cales, convertint-se en una forma
diferent de descobrir la zona de Cap Salou.

Esmorzar

Platja Llarga

Dinar

Al costat de la Platja de la Pineda.

Notes


Cal portar frontal per visitar els búnquers.



Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o
ocasionar els participants, encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicencia
federativa de l’any 2015.

Gracies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada
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