SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | COSTA BRAVA

Camí de Ronda: de Sant Feliu
de Guíxols a Platja d’Aro

DATA

Diumenge 24 de setembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Sortida fàcil, agradable, molt maca i atractiva per el litoral de la costa brava, tot a tocar de mar. Resseguirem la
preciosa costa des de Sant Feliu de Guíxols fins a Platja
d'Aro, tot pesant per un seguit de cales i platges com son
la de Sant Feliu, Sant Pol de s'Agaró i Sa Conca . La caminada ens permetrà contemplar d'immensitat del nostre
Mediterrani i els seus paisatges característics de la costa
brava. des de diferent mirador que trobarem durant tot el
recorregut.
ITINERARI I RECORREGUT Lineal

Sortiríem de Sant Feliu de Guíxols, per iniciar la ruta
dels miradors de Sant Elm de Sant Feliu (5) , continuarem
per la platja fins iniciar el recorregut tot seguin el camí de
ronda fins al Port de Platja d'Aro. Un cop arribem al destí
retornarem a Sant Feliu per recollir els vehicles..
Recorregut de 10 km (03:30h aprox.)

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars +
Bus Platja d'Aro
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 03:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat. Barret, banyador, tovallola i
crema solar
INSCRIPCIONS

COM ARRIBAR-HI (50 minuts / 60km)

Sortirem de la plaça comptes del Montseny a les 8 h.
direcció l'autopista AP-7, direcció Girona fins la sortida
Maçanet/Vidreres. Al sortir agafarem la C-65 fins arribar
a la sortida 310 Sant Feliu de Guíxols Sud. Aparcarem els
cotxes a la terminal de Bus de Sant Feliu. Per iniciar el recorregut.

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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