Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Travessa del Montseny pel GR-5
Temps aproximació amb cotxe:

Desplaçaments en tren (aprox 1:30 h per
trajecte)

Grau de dificultat: mitjà, pel fort desnivell i la
longitud de les etapes.

Responsables i telèfon de contacte:

Data: 8 i 9 octubre

Temps de caminar (orientatiu):
6 hores cada dia
Desnivell:

dia 8: +1.258m | - 1.137m
dia 9: +907 | 1.289m

Glòria Martín i Francesc Estorach / 644 547 937
Horaris

Dia 8: sortida de l’estació de Vilassar amb el tren de les 7:15h

Dinarem pel camí (cal portar esmorzar i menjar) Farem nit a l’Hostal Montserrat
(Montseny poble)

Dia 9: esmorzar a les 8h, marxa cap a Sant Celoni a les 8:30, on arribarem cap les 14

hores. Cal portar alguna cosa per menjar a mig matí, també hi ha possibilitat de picnic a
l’Hostal)

Material:


Motxilla



Ulleres de sol












Aigua, al menys 1,5 litres per jornada
Crema solar
Gorra

Botes de mitja canya
Bastons

Pantaló llarg
Folre polar

Tallavent o tercera capa

Capalina o tallavents impermeable
Guants fins

Itinerari:

Dia 8: etapa 9 del GR 5. Aiguafreda – Tagamanent – Montseny poble

Dia 9: etapa 10 del GR 5- Montseny poble – Font Martina – Sant Celoni
A l’hostal Montserrat del poble del Montseny on dormirem, i hi ha 14 habitacions dobles i
5 individuals amb possibilitat de posar llits supletoris. Ens allotjarem en règom de mitja
pensió. S’haurà de fer unas pagaisenyal de 25€ de pagaisenyal,per persona.

S’ha fet la proposta de donar-li a aquesta excursió un estil vintage, per tant, qui vulgui

venir vestits d'època no desentonarà. Entre altres coses, per això fem el despaçament
amb transport públic, com abans.

Podeu consultar els detalls de l’itinerari i obtenir els tracks GPS al document annex:

travesa_del_Montseny_GR5_8-9oct.pdf
Nº assistents:

Valoració:

