Camí de Roda de Berà
a Torredembarra
per la platja
Aquesta ruta ens permet conèixer una mica
més els camins, el paisatge i les diverses
particularitats que presenta el Tarragonès.
Arribarem amb bus fins Torredembarra i,
des del Club de Vela iniciarem la caminada
per la platja, direcció al far.
Des d’allí passarem per , cala Canyamel i la
platja d’Altafulla. Travessarem la
desembocadura del Gaià i els aiguamolls,
actualment plens de vida.
Arribarem a Tamarit i trencarem pel camí
fins la sortida a la carretera 340, des d’on
retornarem a Tarragona en autocar.

Distància: 8 Km.
Dificultat: Fàcil
Duració: 2,30 hores

En definitiva, una jornada que ben segur us
resultarà molt interessant.
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Inscripcions:
Del 15 al 22 de maig
(A través de la vostra associació)
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43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax 977 244 513

www.tarragones.cat

De Torredembarra a Tamarit
per la platja

Horari:
9,00 h

Sortida des del Consell
Comarcal del Tarragonès

9,30 h

Arribada a Torredembarra

10,00 h

Sortida des del Club de Vela, de
Torredembarra, direcció
Tamarit.
Passem pel Far, Altafulla,
desembocadura del Riu Gaià i
Tamarit.
Agafem el camí de Tamarit a la
N 340, on ens recolliran els
autocars de tornada.

12,30 h

Tornada en autocar

A partir de la sortida, els horaris de la
caminada són aproximats

RECOMANACIONS
CAMINEM FENT SALUT:
Per inscriure’s, cal fer-ho a través de la
vostra associació.
Per a més informació podeu trucar al
CCT; Tel. 977 244 506
Les persones prèviament inscrites gaudiran
d’una assegurança. El Consell Comarcal del
Tarragonès declina tota responsabilitat en
cas
d’accident o danys que puguin rebre aquelles
persones que ens acompanyin i que no
s’hagin inscrit prèviament.
Durant l’activitat, l’organització prendrà
imatges amb els participants, que
posteriorment es podran utilitzar amb una
finalitat no comercial.

 És imprescindible anar equipats

amb calçat esportiu apropiat i roba
adequada a la meteorologia. També
és molt important disposar d’un
avituallament especial que ha
d’incloure:






Gorra
Aigua
Esmorzar
Crema solar
Impermeable

 Comporteu-vos de manera cívica amb

la natura i amb la resta de
participants.
 No embruteu. Dipositeu les deixalles
als contenidors adients.
Seguiu
les
organitzadors.

indicacions

dels

