FITXA D’ACTIVITAT

08 i 09 JULIOL 2017

VI BIVAC A LES MALLADES
DATA ACTIVITAT

Cap de setmana, 08 i 09 de juliol

LLOC I HORA CS

8:00 h, Jardí de l’Auditori (cotxes particulars)

CLASSIFICACIÓ

★ ★ (Moderada)

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar, aigua.

RECORREGUT

Circular

TERRENY

Mitja muntanya, senders i camins forestals senyalitzada en part

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual

ENCARREGAT

Pepe Valverde

Es tracta de passar un cap de setmana d'estiu ben diferent en aquest paratge tan autèntic del refugi de les Mallades on les nits tenen la lluminositat màgica dels estels, lluny de les lluentors de la ciutat. Com sabeu, el refugi no està acabat, encara que enguany ja té portes i finestres. Podem dormir dins o al ras i també podeu portar tenda. Serà un cap de setmana de convivència tranquil·la, on les activitats són opcionals per que
es pot gaudir de les vistes de l'entorn i de la vista del cim de Penyagolosa sense moure’s ni un pam del mas.

08 dissabte

★ ★ (Moderada)

- RUTA CIRCULAR PELS MASOS DE PENYAGOLOSA.
DINAREM AL CAMP I SOPAREM AL REFUGI.
- PUJADA NOCTURNA AL PIC.

FITXA D’ACTIVITAT

08 i 09 JULIOL 2017
09 diumenge

★ ★ (Moderada)
- PUJADA AL MARINET.
DINAR AL REFUGI.

OBSERVACIONS:
S'ofereix la possibilitat de viatjar el divendres i dormir eixa nit en el refugi. Cal dir-ho en el moment d'apuntar-se a l'excursió.
Per al sopar del dissabte, cadascun dels participants ha de portar un plat que compartirà amb la resta.
Per al dinar del diumenge es comprarà amanides i aperitius per a tots.
Cal dur suficient aigua per als dos dies.

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 14€ per persona
Inclou el transport en cotxes particulars i les despeses d’organització.
Als anteriors preus cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 4 euros per persona.

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

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el dimecres 05 de juliol.

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

