Sortida de tardo 2019

Monestir de pedra
(Calatayud - Aragó)
Fitxa tècnica

Dissabte 26 d’ octubre de 2019

Sortida

06:00h del matí.

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Itinerari

Calatayud Cultural:
Col·lecció Arqueològica propietat del Centre d' Estudis Bilbilitanos i dels fons arqueològics
procedents de les excavacions del jaciment romà de Bilbilis.
Pujada a la torre del campanar a la col·legiata de Santa Maria.
Visita guiada al museu de la Dolorores.
Visita i caminada a les llacunes de Gallo Canta. Passarem per diferents pobles i paratges.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Al alberg, La Zarandilla (Munébrega)

Fitxa tècnica

Diumenge 27 d’ octubre de 2019

07:30

Aixecar-se

08:30

Esmorzar

09:00

Pujada en bus cap al Monestir de Pedra.

11:30

Monestir de Pedra.
Exhibició de vol d'aus rapinyaires del Parc Monestir de Pedra. Un falconer expert ens
descobrirà totes les curiositats d'aquestes aus i la seva important contribució a la
conservació del medi ambient.
Recorregut lliure pel parc per a descobrir pujades, baixades, escales, coves, ponts, salts
d’aigua, llocs amb humitat. La direcció del parc ens entregarà un mapa amb un circuit per
l’ interior del parc. Alguns llocs del parc poden presentar alguna petita dificultat.

Dinar

De motxilla al interior del parc en un lloc habilitat.
Per aquells que vulguin i pagant un suplement l’ alberg ens prepararà un pic-nic al mateix
parc.

Tornada a casa

Després del dinar.

Alberg

Alberg La Zarandilla (Munébrega)

Pensió completa

Dinar i sopar del dissabte, pernoctació, i esmorzar de diumenge.

Material

Cal portar tovallola i llençols. L’ alberg ens pot deixar llençols a un preu de 3 euros.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2)

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

Sortida de tardo 2019

Monestir de pedra
(Calatayud - Aragó)
Material i roba
Per la ruta y l’excursió al parc portar una botes normals, roba d'abric, impermeable, una petita motxilla, alguna
cosa per menjar i aigua.

Preu
El preu per persona inclou: Pensió completa a l'Alberg, entrada al museu, entrada al Monestir de Pedra, i assegurança.

Soci federat

50 € (amb llicència FEEC 2019 modalitats C/D)

Soci no federat

55 €

No soci

75 €

Més informació
Gregorio Muñoz

671 338 849

correodegoyo@gmail.com

Anna Roca

619 478 445

annaroca@hotmail.es

S’ aconsella assistir a la reunió del dijous 24 d’octubre de 21:30
a 23:00 per informació d’última hora.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2)

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

