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 3ª SORTIDA PER LA SERRA DE PRADES  

Dissabte i Diumenge 21 i 22 de Abril de 2018 
Montblanc – Poblet – Rojals - Montblanc 

Recorregut dissabte: Visitarem les muralles i el mercat medieval de Montblanc. A les 
12.00 h trobada a la Pl. Sant Francesc per començar a caminar cap a l'ermita de 
Sant Joan, per dinar. Arribada al Monestir de Poblet que podrem visitar.  

Recorregut Diumenge: Després de l'esmorzar a les 9.30 h sortim cap a Rojals on 
pararem per dinar i seguirem cap a Montblanc. Es preveu arribar a les 16.00 h. 

    

Distància Total: 33,310 quilòmetres (en dos dies). 
Desnivell positiu: 1.265 metres acumulats. 

Requeriment per a la sortida: Portar aigua, dinar del dissabte, calçat i roba adequats. 

Horari dia 21: Sortida en Cotxes a les 8.30 ha de la Plaça de Sarrià, arribant a Montblanc 
les 10.00 h i visitar el mercat medieval fins a les 12.00 h per començar a caminar. 

Horari dia 22: S’esmorza a les 8.30 h per començar a caminar a les 9.30 h. Es preveu 
arribar a Montblanc a les 16.00 h, on es podrà tornar a visitar el mercat medieval. 

Preu allotjament 
Soci Federat 38 € 
No soci, No Federat 46 €  

Opcional 
Visita al monestir de Poblet 
Individual  8,50 €, amb guia 10,00 € 

L'allotjament: Pensió completa a l'alberg Jaume I, sopar, dormir, esmorzar i pick-nick per 
dinar diumenge. No cal sac de dormir. 

Cal inscripció prèvia abans del 18 d'Abril a elsblaus.cat. El pagament es farà el mateix dia 
al punt de sortida.  

Responsable de la Sortida: Antoni Catasus 690064393 

 La caminada d’aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària 

inscripció prèvia i contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 7,50 €  per qui no disposi de la 

llicència anual. Qui no sigui soci/a  de l’entitat, haurà d’abonar 5,00€ (adults) en concepte de R.C. Els que 

no portin cotxe hauran de pagar 12,00 € als que el portin. 


