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GR 3 LLEIDA – ASPA

Amb aquesta etapa iniciem un seguit de
sortides que aniran resseguint el GR 3.
Em escollit aquest GR perque a part de
ser circular i el més llarg de Catalunya,
comença i acaba a Lleida i connecta
gairebé tots els GRs del nostre País
Comencem a Lleida, l'hora i sortida serà
diferent de l'habitual. Sortirem a les 8:00
des de la Plaça Salvador Allende (pont
dels Instituts). Des d'aquí anirem fins a
Albatàrrec , on pararem a esmorzar i tot
seguit continuarem direcció Sudanell,
fins al riu Set. Després de passar pel pont
dels Cinc Ulls i ja per sender, el
resseguirem fins a Aspa. On farem
l'acostumat dinar de germanor al CASAL.

Hora de trobada: 8:00
Lloc: Plaça Salvador Allende

Durada: 5 h
Desnivell: +280m. -150m
Distància: 23 Km.
Dificultat: mitja, per la distància

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

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

Tornada amb autocar... ....després de dinar

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.

DINAR: CASSOLA DE TROS AMB AMANIDA,
POSTRES, BEGUDA i CAFÈ    15€

TAMBÉ ÉS POT DEMANAR MENÚ VEGÀ
Cal apuntar-se abans del dia 10 de Gener


