Sortida

L’Antiga via verda del mar.
Oropesa- Benicassím
Dia

Diumenge 8 de març de 2020

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

la Ràpita, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Ribera de Cabanes, Oropesa
de Mar, i Platja de la Concha.

Itinerari a peu

Oropesa de Mar, Platja de la Concha, Via verda del Mar, Túnel de la via, Torre de la Corda, Torre
Colomera, Benicàssim, i Hotel Voramar.

Dificultat

12 km (anada i tornada) de recorregut fàcil.

Temps

3 a 4 hores aproximadament.

Observacions

La via verda del mar, actualment un camí accessible únicament a ciclistes i vianants, recorre
l'antic traçat ferroviari de la línia de tren que avançava vorejant el litoral mediterrani entre les
poblacions d'Orpesa i Benicàssim. La torre la Colomera és una construcció que data del segle XVI
i que formava part la xarxa de vigilància contra els atacs dels pirates Berberiscos, junt amb la
Torre de la Corda, la Torre Sant Vicent a Benicàssim i la Torrassa del Rei a Orpesa.

Esmorzar

De motxilla a la Torre de la Corda.

Dinar

Al cotxe a Oropesa del Mar.

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
2020.



A la muntanya no encenguem cap foc.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar

Caminar és salut

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent 2, 2º pis)
tel. 608.771.136
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Amb el suport

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

