
 SORTIDA DE TOT EL DIA PER RELLINARS 
SERRAT DELS GINEBRES

12 de març de 2017
Sortides en cotxes: sortim per la Ronda de Dalt  cap al  nus de la trinitat  i  cap a la C-58 direcció

Manresa fins a arribar a la B-40 direcció Terrassa nord / Matadepera, ja a la B-40 sortirem cap a
Terrassa nord-oest/Rellinars, a la rotonda agafarem la B-122 cap a Rellinars fins arribar al punt
quilomètric 10,900 on a la nostra esquerra trobarem una esplanada on deixar els cotxes.

Recorregut: És una ruta circular amb meravelloses vistes i amb molt d’encant, passarem per la collada
de l 'Obac, el Turó de la Mamella i la Roca Salvatge. També passarem per diferents masies com
la de Vendrenes, el Lleonard, la Casa Nova i la Casa Vella de l' Obac, i la Calcina. Caminarem
per diferents senders amb alguna dificultat, baixar per unes pendent pronunciades o haver de
salvar alguns trams complicats.

  

Distància: 19,980 quilòmetres
Desnivell positiu: 854 metres 

Requeriment per a la sortida: Portar calçat adequat, pantalons llargs, aigua, bastons, l’esmorzar, i el
dinar ja que serà una sortida de tot el dia. 

Horari: Sortida de la plaça de Sarrià a les 7.45 h començament de la caminada a les 9.00 h final previst
a les 16.40 h, arribada a Sarrià a les 17.40 h. 

Els que no portin cotxe hauran de pagar 5 euros als que ho portin.

Inscripcions: a www.elsblaus.cat o al nostre local social.

Responsable de la sortida: Antoni Catasús 690.064.393

Centre Excursionista Els Blaus www.elsblaus.cat/esports
C/ Cornet  Mas, 15 – 93 203 12 28

Centre Excursionista
Els Blaus

Aquesta  sortida  està  subjecta  a  la  normativa  d’activitats  esportives,  és  necessària  inscripció  prèvia  i
contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 4,50 €  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. 

http://www.elsblaus.cat/notes-informatives#feec
http://www.elsblaus.cat/

