Sortida

Camí de ronda
Torredembarra - Tarragona

Dia

Diumenge 2 de Octubre de 2016

Hora

08 h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari a peu

Ruta per anar de Torredembarra a Tarragona pel camí que hi ha vora la costa o Camí de
Ronda. El recorregut passa pels següents llocs, Torredembarra, Port Esportiu, Far Punta
de la Galera, Platja de Canyadell, Platja d'Altafulla, Altafulla, Castell de Tamarit, Platja de
la Mora, Punta de la Mora, Bosc de la Marquesa, Platja Waikiki, Platja Llarga, Platja dels
Capellans, Platja Savinosa, Preventori de la Savinosa, Platja de la Rabassada, Platja dels
Cosis, Fortí de la Reina

Dificultat

Sense dificultat, hi ha molt recorregut per platges. Ruta de uns 15 quilòmetres.

. Temps

5 hores aproximadament.

Observacions

La sortida i tornada es farà en autocar, per a això cal apuntar-se al centre
excursionista abans del dia 29 de Setembre. $
Per facilitar l'excursió a tothom, hi ha la possibilitat que tant a la platja de la Mora
(esmorzar) com a la platja Llarga de Tarragona (dinar), l'autobús pugui agafar o deixar
als excursionistes. D'aquesta manera l'excursió, queda dividida en 3 etapes de 5 km.
Podent fer tota la ruta o només algun dels trams.
http://www.lonifasiko.com/2013/09/02/cami-de-ronda-senderismo-entre-acantiladosplayas-calas-de-la-costa-dorada-tarragona/

Esmorzar

Esmorzar de motxilla.

Dinar

Dinar de motxilla.

Notes


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 llicència federativa
de l’any 2016.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar

Caminar és salut

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset Amb el suport
tel. 977.74.52.24 Ajuntament de
www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita
centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports

Centre Excursionista la Foradada

facebook.com/Club

