
Sortida amb el bus del CEL

4 març de 2017
L'Hostal Roig o Roi fou un antic hostal situat al nord del congost
del Pas Nou que comunica les comarques de La Noguera amb el
Pallars Jussà. El camí pel Pas Nou fou obert al segle XIII pels
monjos del priorat de Meià, quest camí medieval fou aprofitata
posteriorment com a camí ramader pels pastors transhumants i
nosaltres caminarem un tram d'aquest camí Ral fins al pont Nou
de Monares (a Terradets), passarem abans per la cova Negra de
Matasolana, on al setembre es realitzen concerts de música,
gairebé al final del camí intentarem trobar les restes de l'ermita
de Sant Miquel 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 (És recomanable portar una llanterna)
Durada: h.4:30
Desnivell: de baixada- m550
Distància: 14,4 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

GR 1.4
Hostal Roig
Cova Negra

Ermita de Sant Miquel
Hostal del Llac

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 3 de març.


