EXCURSIÓCALA EN FORAT (FORMENTOR) CANAL LLIS

Excursió
Cala en Forat
(Formentor) canal Llis

23 de juny de 2018

Itinerari:
•Cases de cala Murta • cala Murta • el Castellet • punta de ses
Salines• canal Llis • cala en Forat • cota 252 • coll de l’Olivardar •
Cases de cala Murta

Trobada: Alcampo- Aparcament McDonal’s

Grau de dificultat: Mitjana.

Hora:8:00 h.

Temps aproximat de marxa i llargada efectiva: 5 h. 8 km.

http://www.terraiaventura.com/

Altures: mín 0 màx 252 m. Ascensió acumulada 450 m. aprox

INSCRIPCIÓ: CORREU A

TOT COMENÇA AMB UNA PRIMERA PASSA

una sortida al mar senzillament
Farem una ruta preciosa la zona més

meravellosa.

septentrional de Mallorca amb unes

Serà una jornada que ens acostarà a

vistes d’aquelles de rei …,

contemplar horitzons poc avesats si

crestejarem els penya-segats amb la

no es passeja en barca..

màgia del blau i la terra i si el temps

També podrem parlar d’altres temps

ens ho permet guaitarem Menorca !

amb la vista posada al camí del far.

Farem un capfico molt especial des

A la tornada i en el punt més amunt

del llit de la torrentera del canal Llis,

de l’excursió el 360 º és espectacular.

KABRETES@AESANOSTRA.ES
INDICANT NOM I LLINATGES I NÚMERO DE
MÒBIL DEL/S PARTICIPANT/S ABANS DE
DIVENDRES 22-06-2018

EXCURSIÓCALA EN FORAT (FORMENTOR) CANAL LLIS

Què no podeu oblidar ???
 BANYADOR I TOVALLOLA
 Menjar i beure per tot el recorregut: es recomanen al manco 2 litres d’aigua i menjar ric en sucres que ens aporti
energia i sigui de bona digestió.
 Sabates de muntanya que comptin amb bona sola per no llenegar.
 Ulleres de sol, capell o gorra i crema solar.
 Sabates d’aigua.
 Llicència federativa de muntanya.
 Si sou asociats i no teniu llicència ni n’esteu en tràmit ens heu de portar el full d’exempció de responsabilitat
degudament signat i emplenat.





Avançar-se al guia i abandonar la ruta marcada
Deixar brossa a la muntanya
Fer malbé el camins i transitats
Maltractar la fauna i la flora

