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Barranc del Bosc
Cellers
** Dinar de germanor **

Sortida amb el bus del CEL
04 de Febrer de 2012
Tomb per la serra del Montsec, visitarem el Barranc del
Bosc al seu pas per la paret de roca Regina i admirarem
d'aprop el que és capaç de fer la natura
Passejarem pel fons del barranc i remuntarem la vesant
sud del Serrat de Pedregós per admirar, des de les
alçades, el recorregut del barranc del Bosc i la verticalitat
de la paret de Roca Regina. Magnífiques vistes sobre la
plana de Tremp i el Pirineu.
Paratges verges i poc freqüentats pels excursionistes,
però visitat de tant en tant pels amants del mont vertical, els
escaladors.
Crestejarem en direcció al pas de l'Arbocera i continuarem
direcció al poble de Cellers.
Hora de trobada: A les 7 h. del Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 09:30 (Barranc del Bosc)
Esmorzar 8:15, al bar de Les Avellanes (Cal Jordi)
Hora de tornada: 13:30
Dinar de Germanor a “Cal Jordi” * Veure dades més avall
Arribada a Lleida 18:30 (horaris aproximats)
Dificultat: Mitja

Nota: Excursió amb pendents i magnífiques vistes++.

Durada: 4:15 h.
Desnivell: +559 m. de pujada. -530m de baixada
Distància: 9,800 km

Preu: 15,00 €
Ingressos al compte: Caixa Penedes 2081 0576 42 3300001344
** Important: en fer l'ingrés posar el nom dels participants
També en efectiu o targeta a la secretaria del Cel

Dinar, preu: 14,00 €
Menú amb 3 primers i 3 segons a triar més beguda,
postres i cafè.
Es pagarà en finalitzar el dinar
- En cas de voler assistir al dinar sense participar en l'excursió, és
imprescindible realitzar la reserva a la secretaria del CEL.

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat
Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

