
Sortida amb el bus del CEL

4 - Febrer - 2017

Farem un recorregut per la comarca de la Llitera
(Osca). Sortirem del Mas Blanc , prop del Coll de
Saganta, pujarem al cim comarcal de Sant Quilez (
1.079 m ) on tenim una bonica vista dels Montsecs i
dels Pirineus, continuarem cap el poble de Zurita,
on podem anar als Pous de Gel, per després
continuar cap a Gabasa on recorrerem el barranc
del mateix nom, per continuar cap a Peralta de la
Sal o de Calasanz on acabarem l'excursió, no sense
passar abans per les seves salines d'origen roma.

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

Hora d'arribada a les 9:30h
Esmorzarem a les 8.30 a Mesón Saganta a Saganta

Dificultat: Mitjana.
Durada: 5:30 h.
Distància: 16,5 Km.
Desnivell: .+ 612 m. – 888 m

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

Mas Blanc

San Quilez

Zurita

Peralta de la Sal

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.

Material bàsic: Malgrat no ser unes activitats d’alta exigència si que es recomana tenir un mínim de condició física, ja que aquestes es realitzen en el medi natural.
Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i protecció solar. Els desplaçaments a les diferents
localitzacions es realitza a títol personal i sota pròpia responsabilitat.


