Sortida

Passarel·les del riu Vero
(Alquezar)
Dia

Divendres 24, dissabte 25, i diumenge 26 de Maig de 2019

Hora

07:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari a peu

Divendres 24
Volta circular per Mallos de Riglos. Dinar pel camí. A la tarde visitarem el castell de Loarre. El
sopar es pot fer als bungalows o a Alquezar.
Dissabte 25
Pel matí anirem a Bierge (a uns 30 km d’ Alquezar) a veure el Salt de Bierge on podrem
prendre el bany si el dia ho permet. A la tarda tornarem a Alquezar i visitarem el poble. El
sopar es pot fer als bungalows o a Alquezar.
Diumenge 26.
Donarem una volta per les passarel·les del riu Vero allargant-la fins uns 10 km. Dinarem als
cotxes o de camí de tornada.

Dificultat

Fàcil.

Observacions

Els no federats han de pagar l'assegurança per als 3 dies, a més de l'entrada a les passarel·les
de 2 dies. Cal portar casc de muntanya o bicicleta, però si no es porta, allà ens ho poden
deixar. El preu dels bungalows ronda sobre els 40 € per persona els 2 dies.

Esmorzar

De motxilla.

Notes


Cal portar esmorzar, dinar, sopar, 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 2019.



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

