FITXA D’ACTIVITAT

08 ABRIL 2017

INFANTIL: ESTANY D’ALMENARA

PUNT DEL CID, LA MUNTANYA BLANCA I L’ESTANY D’ALMENARA
Dissabte 8 d’abril
9:25 h., tren de rodalies RENFE Castelló

★★
★

(Fàcil)

Esmorzar, dinar i aigua
Circular
Pistes forestals, senders senyalitzats i no senyalitzats
Pràctica excursionista habitual
PILI RUCIO

08 dissabte

★ (Fàcil)
ITINERARI: Almenara-Punt del Cid-Muntanya Blanca-Estany d’Almenara-Almenara.
El Punt del Cid és un pujol on s'alça una fortificació que alguns consideren d'origen romà i uns altres
d'origen medieval.
A la Muntanya Blanca va haver-hi un poblat de l'edat del Bronze. Podrem gaudir d’unes bones vistes
de la marjal d'Almenara.
Els Estanys estan formats per l'eixida de l'aigua subterrània procedent de la Serrra d’Espadà.
.
Des de l'estació de ferrocarril d'Almenara, creuarem la via del tren i prendrem el Braçal del Colomer,
creuarem el Camí de la Tellola i l’autopista i ascendirem al Punt del Cid, de 110m d'altura. Continuarem el recorregut pujant a la Muntanya Blanca, el segon cim del dia, de 92m d'altitud. Finalment arribarem al Camí del Cordó i als Estanys d'Almenara, on donarem la volta a la llacuna i vorem els ànecs
en el seu medi natural.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

8,7 km
270 m
270 m
3:30 h

Dinarem a la Zona d’Esplai que hi ha al costat del bar, i a la vesprada tornarem a l'estació, envoltant
la Muntanya Blanca i el Punt del Cid per la seua cara nord.
Hora aproximada d'arribada a Castelló a les 17:40.
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Per assabentarse de les condicions climatològiques previstes per al dia de l’activitat, cal preguntar uns
dies abans en la seu del Centre o consultant directament en les següents págines web:
http://www.tiempo.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=12

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

XIQUETS (menys de 12 anys): Gratuïta.
ADULTS: 6€ persona.
Inclou el transport en tren i les despeses d’organització.
Per als que no estiguen federats, cal afegir l’assegurança sanitària en
cas d’accident esportiu que té un cost de 2 euros per persona.
Les inscripcions fora de termini, tindran un recàrrec de 3€.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el dilluns 03 d’abril.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES57 2038 9939 9660 0061 3157
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència federativa.
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

