
GRUP DE SENDERS
Club Excursionista de Gràcia

Sortida Tardor - Castelló d'Empúries
 (Costa Brava)

27 i 28 de novembre de 2021

Dia 27 de Novembre
Durada afectiva: 5  hores 

Distància: 12,5  km
Desnivell +/-: 731 m

Altitud màxima: 670 m

Dia 28 de Novembre
Durada afectiva caminada: 30 minuts  

Distància:  1,5  km
Altitud màxima: 13 m 
Durada visita: 2 hores

Comentari del recorregut, dia 27: 

Realitzarem l'excursió següent: de Palau-saverdera
– Mas Ventós – Monestir de Sant Pere de Rodes –
Castell de Sant Salvador de Verdera – Mas Ventós
(dinar) - Palau-saverdera.

Opcionalment  es  podrà  realitzar  «etapa  curta»
de  Palau-saverdera  –  Mas  Ventós  –  Monestir  de
Sant Pere de Rodes -  Mas Ventós (dinar), recollida
autocar.
Durada afectiva: 3 hores.   
Distància: 8,3 km
Desnivell +568/-207 m
Altitud màxima: 540 m

Dinar de motxilla.

A la tarda, temps lliure fins a l'hora de sopar.

Allotjament:  Hotel  El  Racó,  de  Castelló
d'Empúries, amb allotjament en habitacions de dues
o tres places.
Sopar a l'hotel.

Comentari del recorregut, dia 28:

Esmorzar  a les 8:00 hores,  en Hotel  El Racó, de
Castelló d'Empúries.

Sortirem d'hotel  a les 9:00 hores,  amb autocar en
direcció al poble de Sant Martí d'Empúries, visita
lliure  al  poble  i  retrobament  a  les  10:15  en  el
Mirador  del  Port  Grec,  on  començarem  una
caminada fins a les ruïnes d'Empúries, on férem una
visita guiada escenificada.
L'autocar en recollirà en les ruïnes d'Empúries i ens
traslladarà  a  l'Hotel  El  Racó,  de  Castelló
d'Empúries, on efectuarem el dinar.

Sortida cap a Barcelona a les 16:00 hores, amb hora
prevista d'arribada cap a les set de la tarda (depenen
del tràfic).

  

 

  
 

PREUS / INSCRIPCIONS:

Socis: 90 €

Socis, si no teniu Llicència Federativa: 96 €

No socis: 106 €



Els pagaments:  S'ha de realitzar al compte de Senders. Com a pagaments a "Tercers" per La Caixa  (codi entitat:
0107938) o per transferència bancaria al compte: ES 03 2100 0850 1202 00 38 5140, en el cas de fer el pagament
per transferència des d'una entitat bancaria diferent de La Caixa, tenir en compte el possible retard de fins a tres
dies. Es important que reflectiu el vostre Nom i Cognoms en el apartat Concepte.

Últim dia de pagament,  dimarts 23 de novembre de 2021.

SOCIS: A partir del dia d'avui ja es poden fer les inscripcions, ingressant 90 € (96 € amb assegurança temporal)

pel procediment habitual, places limitades a 40 persones, fi del termini el dimarts 23 de novembre de 2021. 

En cas que les places s'esgotessin, es retornarà l'import de la inscripció en rigorós orde d'inscripció.

En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import als socis que avisin, abans de les 22 hores del dimarts

23 de novembre de 2021 per correu electrònic a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat  ..   L'import de

la inscripció es podrà recuperar per transferència bancària (us l'enviarem al compte que ens digueu, si el compte

no és de LA CAIXA, la devolució té un cost de 4 €, que seran descomptats de l'import de la devolució).

NO SOCIS: A partir  del dia d'avui, ja es pot enviar un correu electrònic demanant plaça (i quan es rebi  la

confirmació)  fer  l'ingrés  de  106 €  (amb tramitació d'assegurança  temporal,  si  és  necessari)  pel  procediment

habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme de la web del Club:  www.cegracia.cat.. Els NO SOCIS no

tenen dret a devolució.

Altres dades:

Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya, (inclou l'assegurança
temporal i la condició de soci del Club, durant la durada de l'activitat). Els No Federat han d'enviar un correu a
grupdesenders@cegracia.cat amb el nom i dos cognoms, data de naixement i el DNI complet, abans del  dimarts
23 de novembre de 2021.

Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica grupdesenders@cegracia.cat 

El lloc de sortida és a l’Avinguda Vallcarca amb carrer Velázquez (a tocar de la Biblioteca Jaume Fuster de la
pl. Lesseps), veure plànol adjunt. Sortirem amb l’autocar a les set i mitja del matí, i hi ha prevista la tornada cap
les set del vespre. 

La inscripció comporta  que estic  assabentat/da  de  les  normes del  Grup de Senders,  de  les  característiques  i
equipament necessari per a la sortida i n'assumeixo els riscos  en considerar-me capacitat/da per participar en
l'activitat.


