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Barcelona, gener 2019

Circular 200 – Assamblea i Raquetes a Vallter
Bon Any Nou a Tothom !
Despres de les festes i tant “jalar”, farem una crema de calories conjunta, tot fent
una passejada amb raquetes de neu.
Tambe farem la nostra junta anual de socis, on presentarem les dates, possibles
sortides i farem entrega de carnets i calendaris, i tothom podra dir la seva.
La sortida es farà els dies 19 i 20 de Gener al Camping Conca de Ter

Ctra. Setcases s/n Vilallonga de Ter. 17869 Girona
Telf. (34) 972 740 629
El càmping estar a tocar del poble de Vilallonga de Ter i envoltat de meravellosos boscos,
fet que ens permetrà estar a una passejada del poble i fer el cami del Drac.
Camí del Drac de Vilallonga de Ter
Distància: 2 km
Dificultat: Baixa
Temps: 30 min
Aquesta és una caminada molt lleugera, però que ens ofereix unes vistes espectaculars
sobre Vilallonga de Ter, la Serra de Mont-Roig, la Serra de Sant Bernabé i el Pirineu
oriental. Antigament es coneixia com a camí de les Roquetes.
Enllaçant la darrera entrada (de Llanars a Vilallonga de Ter) podem completar la visita al
poble fent aquesta ràpida i agradable ruta.
Sortim de la plaça dels Països Catalans, a Vilallonga de Ter, on podem visitar l’església
de Sant Martí, que data del 1183. Recomanem la seva visita que es pot fer tant abans
com després de completar la ruta.

Diumenge al mati, pujarem a Vallter2000, A Guies de Muntanya Nord Sud ens oferiran
diferents productes amb raquetes de neu:
A. Bateig de 2 hores
Sortida de 2 hores d'iniciació a la muntanya hivernal per tots els nivells amb descoberta de
la zona d'Ull de Ter. S’aprofitarà per introduir conceptes de seguretat i nivologia.

,
Durada

2 hores (10h a 12h o 12 a 14h)
Sortides fixes tots els dissabtes, diumenges i
festius.

Preu

25€/persona

Inclou

Raquetes de neu, pals, assegurança, guia.

B. Excursió de 4 hores
Durada

4 hores

Nº persones

Mínim 4 persones

Preu

30 €/persona (grup de 7 o més persones)
35€/persona (grup de 5-6 persones)
40€/persona (grup de 4 persones)

Inclou

Raquetes de neu, pals, assegurança, guia.

C. Sortida nocturna amb raquetes + sopar marmotes
Sortida amb raquetes sota la llum de la lluna i les estrelles, amb un desnivell moderat, per
descobrir noves sensacions en plena naturalesa. Enmig de l’activitat es soparà a les
Marmotes de l’estació d’esquí de Vallter 2000, i un cop finalitzat el sopar, baixarem tots
junts fins al parking de l’estació.
Nivell

iniciació

Nº persones

Mínim 8 persones

,
Preu

75 €/persona (grup de 8 o més persones)
*50€/persona (sense sopar)

Inclou

Raquetes de neu, pals, assegurança, guia i
sopar a les Marmotes.

TENIM LA SORT QUE EL DISSABTE 19, SERA LLUNA PLENA I HI HA SORTIDA
NOCTURNA

PREU:
L'estada al càmping té un preu de 19 euros(tarifa ACSI) que inclou l'acampada i
l'electicitat, per a dues persones.
I per últim i com sempre, per poder fer previsió de les diferents activitats, us demanem
que si esteu interessats en venir, ens feu arribar un mail, whatsapp o ens truqueu
abans del 15 de gener al telèfon del Club: 616302001.
Us hi esperem!!!!!!!
La junta directiva

