
Programació  octubre

Tota la informació detallada a www.excursionismecnt.es

DISSABTE 23
DIUMENGE 24

RACONS DE 
SANT LLORENÇ

RUTA: Farem una excursió circular
per la zona del Montcau.
HORA DE SORTIDA: 8.00h del
matí al C. Jocs Olímpics.

- Sortida matinal -

NIVELL

DIUMENGE 24 

SORTIDA 
GRUP JOVES

NIVELL

•L’organització es reserva el dret de modificar tot allò que cregui convenient per tal de garantir el bon funcionament de la sortida

•Si no es diu el contrari, totes les sortides es realitzen amb cotxes particulars

•No cal inscripció prèvia per a les EXCURSIONS, només personar-se el dia de la sortida a la porta lateral del Club (C.Jocs Olímpics). Se surt

PUNTUALMENT a l’hora indicada. Per al grup d’ESCALADA i el grup de JOVES, cal fer inscripció i pagament previs.

•Per assistir a les nostres activitats, cal ser soci de la Secció d’Excursionisme

•El codi de nivells per colors indica la dificultat i exigència de cada sortida (longitud, desnivell, …). Trobareu el seu significat a la nostra web

MÉS INFORMACIÓ: a la nostra web www.excursionismecnt.es o enviant un email a excursionisme@clubnatacioterrassa.cat

DIUMENGE 17
RUTA: Farem una excursió circular
pel Tossal de Tresserra (Berguedà).
HORA DE SORTIDA: 7.00h del matí
al C. Jocs Olímpics.

- Sortida matinal -

Excursió per a joves de 13 a 17 anys,
acompanyats de monitors titulats. Cal abonar
una quota anual.

GRUP MENSUAL 
D’ESCALADA

NIVELL

Grup reduït fix mensual, que practica
l’escalada amb un instructor titulat. Dos
nivells diferents. Cal abonar una quota anual

- Sortida matinal -

DIUMENGE 10

NIVELL

NIVELL

SESSIÓ FORMACIÓ:
Dijous 7 octubre de 19.00h a 20.00h

ACTIVITAT: 
Dinàmiques de grup de muntanya

- Sortida matinal -

NOVETAT

SORTIDA SECCIÓ

Excursió de tot el dia, de més
desnivell i longitud, apta per a
caminants habituals

Excursió circular pel Parc Natural de
Sant Llorenç apta per a adults i nens
acostumats a caminar 4-5 hores

http://www.excursionismecnt.es/
mailto:excursionisme@clubnatacioterrassa.cat

