
Sortida amb el bus del CEL

6 de febrer de 2016

La Serra dels Nerets, està situada just al nord de
Vilamitjana. És una serra de marcat caràcter mediterrani
que acull uns extensos alzinars de gran atractiu
paisatgístic i catalogats com a rodals selectes per la
producció d’aglans d’alta qualitat genètica, utilitzant-se en
els planters forestals.
Ens permetrà descobrir una antiga cantera de pedres de
molí al Clot de les moles.
I DESPRES DINAR DE GERMANOR

Hora de trobada: a les h. al Camp d'Esports7
Hora de sortida: :05 h.7

Hora d'arribada a les 9:30
Pararem a esmorzar al Hostal del Llac

Dificultat: baixa
Durada: h.4:30
Desnivell: . de pujada. de baixada+ m - m550 550
Distància: 12,2 00 km

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida ( ) cel@cel.catCEL

Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

Els autocars del CEL

SERRA DEL NERETS

Vilamitjana
Clot de Moles
Roc de Neret

Arribada a Lleida 1 : 0  (horaris aproximats)8 3

Preus: Socis del federats: 1 €CEL 2
No Socis del federats: €CEL 20

Socis del , no federats : €CEL 20 (inclou
assegurança 1 dia)FEEC

No socis no federats : 2 €5 (inclou assegurança
FEEC 1 dia)

Per no federats, necessitem el número de DNI
Ingressos al compte: Banc de Sabadell

IBAN BSAB ESBB: 0081-0091-5000-0160-8661/
** : en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.Important

També en efectiu o a la secretaria del Celtargeta .
Es sol·licita a tots els participants el seu número de telèfon mòvil, per raó

de seguretat i organitzativa.
* L'import que es paga és únicament per a les despeses d'autocar.

PREU DINAR: 16,00 €
A l´Hostal del Llac (Cellers) - Buffet lliure i cafe

- En cas de voler assistir al dinar sense participar l'excursió, és imprescindiblea
realitzar la reserva a la secretaria del CEL. (Plaçes limitades).

Data limit reserva dinar 5 DE FEBRER.


