GRAN TRAVESSA EN BTT 2 ETAPES
PINEDA DE MAR - MONTSERRAT
A continuació detallem tota la informació d’aquesta sortida organitzada des del
CE Montpalau Team:
Programa Dissabte:






Sortida: 6:00h – Local Montpalau Team
Esmorzar dissabte 9:00h (Sant Celoni) – Entrepà o semblant (cal dur-lo
al cotxe)
Dinar 14:00h (Puigraciós) Entrepà o semblant (cal dur-lo al cotxe)
Berenar 17:00h (Coll de Poses) Entrepà o semblant (cal dur-lo al cotxe)
Sopar-Dormir-Esmorzar (Hostal Cal Plà – Sant Llorenç Savall)

Programa Diumenge:





Esmorzar 7:30h (Hostal Cal Pla)
Dinar 14:00h (Montserrat)
Fi de ruta 16:00h (Monistrol de Montserrat)
Tornada 16:00h (Autocar Monistrol – Pineda)

Qui pot venir a la sortida?




Socis del CEM amb un nivell de bici alt. Si el vostre nivell no és molt alt,
consultar possibles retalls per suavitzar la travessa.
Membres del Montpalau Attack de BTT.
Membres del grup avançat en BTT de l’Escola de Muntanya.

Suport logístic:




El remolt Llunàtic durà totes les motxilles amb la roba, recambis,
menjar... a tots els punts de pas.
També servirà per possibles contratemps o cansament dels participants.
A la tornada, pot carregar fins a 20 bicicletes.

On dormirem + sopar + esmorzar?





Hostal Cal Pla a St Llorenç Savall: 15 llits disponibles + sala polivalent
per dormir amb estil campament Llunàtic. També té espai per guardar
les bicicletes, remolc...
Sopar a compartir: Tothom prepararà algo de sopar per compartir que es
durà amb el remolc. El sopar serà a la sala polivalent de l’hostal.
Esmorzar a l’Hostal: entrepà + beguda + cafè (esmorzar de bar).

Transport de tornada:



S’organitza un Autocar per tornar de Monistrol a Pineda.
Les bicicletes tornaràn amb el Remolc Llunàtic.

Assegurances FEEC:


Necessària modalitat C (Tramitar la temporal té un cost de 5,5€)

Comunicació:


Es crearà un grup de whatsapp de la sortida

Tracks (Recorregut):
1a Etapa -> https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/pineda-de-mar-montserrat-dia-1dura-montpalau-team-95337491
2a Etapa -> https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/pineda-de-mar-montserrat-dia-2dura-montpalau-team-95337576

Preus de la sortida:





Aquesta sortida té els costos següents: Suport logístic (Remolc) + Hostal
+ Esmorzar Hostal + Autocar Tornada
Modalitat dormir amb habitació i llit: 75€
Modalitat dormir amb campament: 45€
Cal tenir en compte que les despeses del dinar del diumenge, corren a
càrrec de cada persona (Montserrat).

Com em puc inscriure?


S’haurà d’omplir un formulari molt ràpid que ens permetrà als
organitzadors agilitzar la feina d’organització d’hostal, autocar, nombre
de persones...
Formulari inscripció->

o

Cal tenir en compte, que per confirmar la inscripció a la
sortida cal fer el pagament de la modalitat escollida.

ASS. MONTPALAU TEAM ES44 2100 0369 1502 0057 4078

