Avís important :

TRAIL ROQUETES
Trail Roquetes és una entitat formada
per un heterogeni grup de persones
amants de la natura i l’ esport des de
les seves diferents vessants (lúdica,
competitiva, cultural,…).
Ens podeu trobar fent senderisme,
marxes de muntanya, curses… arreu
del territori.

SORTIDA
Dissabte i/o Diumenge
13 i 14 d’ Abril 2013

La sortida de dos dies Horta-CaroHorta és una activitat realitzada pels
membres del Trail Roquetes a la qual
pot assistir tothom.
A les persones no federades, que no
siguin socis del Trail o sense
assegurança per l’ activitat a realitzar
se’ ls oferirà la mateixa segons s’
indica al apartat “Preus de la Sortida”.

Horta
- Refugi de Caro Horta

Contacte:
rroquetes@gmail.com
www.trailroquetes.blogspot.com

Als socis del Trail no federats, el club
els tramitarà de franc l’ assegurança
temporal.
Aquesta sortida no és cap prova, ni
disposa de cap infraestructura, qui ens
vulguin acompanyar ho farà assumint
els riscos derivats de una sortida
senderista.
Trail Roquetes no és fa responsable de
qualsevol accident que es pugui
produir o de les conseqüències
derivades de les accions individuals
que hom pugui realitzar.

Amb la col·laboració de :

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ AL
FORMULARI DEL BLOG DEL TRAIL
ROQUETES

www.trailroquetes.blogspot.com

HORARIS i MATERIAL
Horaris Dissabte:
08:30 hores al PAVELLÓ
POLIESPORTIU de Roquetes.
Anada en vehicle des de Roquetes a
Horta.
9h30m – Sortida des del Mas de la
Franqueta (Horta) on deixarem els
cotxes.
Anirem direcció a Caro, passant pel Pi
Ramut, Pimpoll i Refugi de Terranyes.
Es dinarà per la ruta (portar menjar).
A la tarda arribada al Refugi de Caro.
20h-20h30m. Sopar al Refugi.

Horaris Diumenge:
8h-Esmorzar
8h30m- Sortida cap al Mas de La
Franqueta passant per l’ espectacular
zona del Barranc Ample.
Arribada al Mas de La Franqueta on
agafarem els vehicles per anar a dinar a
Horta.
15h.aprox. Dinar a la Venta del Rome a
Horta.
http://www.ventadelrome.com
A la tarda tornada a Roquetes.

Material necessari:
-Vehicle per accedir la Zona del Mas de la Franqueta
(Horta de Sant Joan). En cas de no disposar-ne s’
indicarà a la inscripció per tal de que l’ organització
pugui distribuir entre altres vehicles.
-Dinar de Dissabte.
-Vestimenta adient, tenint previsió dels possibles canvis
meteorològics que es puguin produir.

Preus de la Sortida:

Sols dissabte sense
sopar

Federats o Socis
Trail Roquetes

No federats

-

5€

L’ itinerari compren al voltant de 17
km tant dissabte com diumenge, en
un desnivell positiu d’ uns 1.000 m.
cada dia.
La sortida es realitzarà a un ritme
senderista tranquil, tot i que és
necessària una mínima condició
física dels participants.
Podeu trobar una aproximació als
itineraris dels dos dies als següents
enllaços:
HORTA-CARO

Sols dissabte en
Sopar al Refugi

15 €

20 €

Sols acompanyarnos a Sopar dissabte

15 €

15 €

Sols dissabte en
Sopar Refugi,
dormir i esmorzar

32 €

42 €

49 €

59 €

Sols diumenge sense
dinar

-

5€

Sols diumenge en
dinar inclòs

17 €

23 €

Sols acompanyarnos a dinar
diumenge

17 €

17 €

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=4078730
CARO-HORTA

Dissabte i
Diumenge
Sopar al Refugi,
dormir, esmorzar i
dinar a la Venta
del Rome

ITINERARI:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=4078828

