
Atenció: 
- si ets soci del CCEF i tens la llicència federativa d'aquest any 2015, el preu és 35 € 
- si ets soci del CCEF i no tens la llicència federativa d'aquest any 2015, el preu és 43€ 
- si no ets soci del CCEF i tens la llicència federativa d'aquest any 2015, el preu és 58 € 
- si no ets soci del CCEF i no tens la llicència federativa d'aquest any 2015, el preu és el general de 65 €. 

 

Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 

Club Centre Excursionista La Foradada 
Sant Carles de la Ràpita 

Sortida de tardor 
24 i 25 d'octubre de 2015 

 
AQÜEDUCTE DE LA PEÑA CORTADA 

Calles (País Valencià) 
 

En aquesta sortida ens dedicarem a admirar els treballs de l'home per aconseguir aigua. 
L'aqüeducte de la Peña Cortada és una obra feta pels Romans en un paratge singularment agrest i difícil. 
Farem una excursió tranqui-la i molt curiosa. Visitarem el poble de Chelva, amb els seus barris jueu, morisc, àrab; poble 
de costeres i carrerons revoltillats. 
 
Dissabte, 24 d'octubre Diumenge, 25 d'octubre 

- Sortida a les 07,30 (Avinguda Catalunya) 
- La Ràpita --> Chelva (Pararem en àrea de servei) 
- A peu: Ruta del Agua.  

· Durant el recorregut, dinarem en una àrea de lleure, amb 
taules.  
· Per fer aquesta ruta cal portar llanterna o frontal.  
· Hem de carregar el dinar a la motxilla. 

- Tornarem en autocar cap a Llíria i farem temps 
lliure a la població. 
- Alberg Llometa de Llavata (a la vora de Llíria). 
Sopar i dormir. 

- Aixecar-se a les 7,30 
- 08,00 Carregar bosses a l'autocar i esmorzar. 
- Cap a les 08,30 sortir en autocar cap a Calles. 
- Ruta de l'Aqüeducte de la Peña Cortada.  

· No cal carregar el dinar a la motxilla. 

- Chelva. Recollida per l'autocar. 
- Dinar al Parque de San Vicente (Llíria).  

· Hi ha taules i llocs on es pot dinar tranquil·lament.  
· També hi ha un bar - restaurant. 

- Llíria --> La Ràpita (Pararem en àrea de servei) 

 
Transport 

- Autocars Segui 
 
Pernoctació 

- Alberg Llometa de Llavata en règim de mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar).  
· Aquest Alberg està situat prop de Llíria, enmig d'hortes i tarongerars. 
· Per si de cas, cal portar llençol individual de baix (o sac) i coixinera. També tovallola i estris de neteja. 

 
Menjars 

- Cadascú s'ha de procurar els dinars, el de dissabte (a la motxilla, ja preparat de 
casa) i el de diumenge (vora l'autocar, sense possibilitat de comprar queviures). 

 
Despesa 

- Preu general de la sortida: 65 € 
Aquest preu inclou: 

· mitja pensió a l'Alberg 
· l'autocar 
· l'assegurança de dos dies de la FEEC. 
 
 
 
 
 

Roba 
Caldrà mirar el temps que farà i anar preparats.  

· Si ha plogut recentment, pensem que ens podem mullar les botes; algun tipus de xancles podria anar bé. 
· Calçat còmode, bota de muntanya.  

 
Informació i inscripcions 

Al Maset, els dijous (màxim: 8 i 15 d'octubre) 
Joan Polo 653 61 59 05 polosanz.joan@gmail.com  

 
 


