
Sortida 

Puig de la Nau (cim geodèsic) 

(Benicarló) 

 

 
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 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 19 de novembre de 2017 

Hora 09:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Vinaròs, Carretera de Càlig, aparcament del Puig de la Nau (Benicarló). 

Itinerari a peu Poblat ibèric, Puig de la Nau, Ermita dels Sants Màrtirs Abdón y Senén, Cim vèrtex 
geodèsic (166m d’ altura). 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores (Ruta circular) 

Observacions Al Puig de la Nau, un dels paratges emblemàtics de Benicarló, es troba un dels poblats 
ibèrics de major importància de la província de Castelló. Aquest poblat es va establir al 
segle V. abans de Crist. Malauradament es va descobrir en la dècada dels anys trenta 
quan estaven construint el port pesquer de Benicarló i van utilitzar el turó en què es 
trobava el poblat com a pedrera (destruint així més de la meitat del mateix). En el cim 
del Puig de la Nau es troba la Ermita dels Sants Màrtirs Abdón y Senén (segle XVIII). 

Esmorzar Esmorzar de motxilla al Puig de la Nau. 

Dinar Dia del dinar del soci. 
Dinarem al restaurant-bufet La Ràpita. El preu del menú es de 15 € per persona. Cal 
inscriure’s a partir del dijous 9 de novembre fins el dijous 16 de novembre (ambdós 
inclosos). 

Notes 

 Cal portar esmorzar, 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. 

http://www.ccelaforadada.cat/
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