Sortida

Muntanya de Santa Bàrbara i Convent de
Sant Salvador
Dia

Diumenge 08 d’ octubre de 2017

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Amposta, Tortosa, Xerta, Prat de Comte, i Horta de Sant Joan.

Itinerari a peu

Convent de Sant Salvador, Cova Sant Salvador, Cim de la Muntanya, Convent de Sant
Salvador.

Dificultat

mitjana amb algunes pendents pronunciades.

Temps

2 - 3 hores aproximadament. Ruta circular.

Observacions

Sortint del Convent de Sant Salvador (Horta de Sant Joan), ascendirem vorejant per
l’esquerra la muntanya de Santa Bàrbara. Al cap de poc arribarem a la Cova de Sant
Salvador i des d’allí ens enfilarem fins la cima de la muntanya on arribarem a la creu,
des d’on gaudirem d’unes fantàstiques vistes del poble d’Horta, dels pobles veïns i dels
Ports. La baixada la farem vorejant l’altra banda de la muntanya fent cap al final del
trajecte al Convent Sant Salvador, on tindrem els cotxes.
Cap la possibilitat d’assistir a la fira de la Dolça Tardor. Fira artesanal de productes
naturals.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla.

Dinar

Al Casal d’Horta. Call portar-se el dinar.

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 2017.



A la muntanya no encenguem cap foc.

Gràcies 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

