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A.E.TALAIA  
 
 Circular 59   (20/11/2003) 
 
Benvolguts senderistes: 
 
Això d’anar al Penyagolosa és una mica laboriós però mica en mica es va definint. Tot i que encara no 
tenim tots els detalls ben determinats si que us podem explicar els trets generals de la sortida. 
 
Dissabte, 29 de novembre 
 
 Sortida de Vilanova i la Geltrú     8,00 h 
 Parada a l’Àrea de Servei de Benicarló    9,45 h 
         10,30 h 
 Vistabella del Maestrat. Dinar i visita   13,00 h 
 Sortida cap a Sant Joan de Penyagolosa   19,00 h 
 Sant Joan de Penyagolosa. Visita, sopar i Dormir 19,30 h 
 
Diumenge, 30 de novembre 
 
 Sant Joan de Penyagolosa. Esmorzar     7,30 h 
 Sortida cap al cim del Penyagolosa    8,30 h 
 Cim del Penyagolosa     10,30 h 
         11,00 h 
 Xodos. Visita i dinar     13,00 h 
 Sortida cap a Vilanova     16,00 h 
 Vilanova i la Geltrú     21,00 h 
 
Notes: 
 
Per les raons que hem apuntat més d’una vegada aquesta sortida tampoc s’ha pogut anar a preparar sobre el 
terreny per la qual cosa aquests horaris són molt aproximats i segurament caldrà ajustar-los sobre la marxa. 
 
Abans d’arribar a Vistabella és possible que parem en algun dels pobles del recorregut per tal de fer una 
breu visita turística. 
 
A Vistabella hi ha un restaurant, el Dau, on podrem dinar tots. El sopar el farem al mateix refugi de Sant 
Joan de Penyagolosa. A Xodos també podrem dinar tot el grup en un mateix restaurant, Casa Anna. 
 
En principi, comptem que el preu de l’autocar juntament amb el sopar, el dormir i l’esmorzar a Sant Joan de 
Penyagolosa sigui d’uns 35 euros. El dinar a Vistabella ens el fan per 13 euros i el dinar a Xodos per 20 
euros (aquest preu possiblement es pugui negociar). 
 
A Sant Joan de Penyagolosa a més a més del refugi també hi ha habitacions dobles i triples. Passar del 
refugi a una habitació representa un increment aproximat de 7 euros. 
 
Recordeu que la propera sortida és el 14 de desembre i farem l’etapa Tamariu - Palamós del Sender del 
Mediterrani GR-92 (∼19 km). 
 
Salutacions. La Junta ??? 

 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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