
Excursions de l'Athlètic Massalfassar
(turisme familiar) Gener, febrer i març de 2013

www.athleticmassalfassar.com

Organitza

Inscripcions
www.athleticmassalfassar.com
Places limitades i inscripció obligatòria
(gratuït per a socis, 3 € per a no socis) Paco 667101351

Excursió a peu al cim del Picaio (385 m.)
Diumenge 24 de març

Des de les 9 h. fins les 18 h. des del Centre Cívic.
Places: 50 per ordre d'inscripció. Cal portar calcer de muntanya, esmorzar, 
dinar i beguda (no hi ha fonts).
Preu: 3€ no socis
Eixida des de Massalfassar en cotxe fins al Casino Monte Picayo a Puçol des 
d'on començarà i acabarà l'excursió de 8 km. Fàcil.

Excursió en bicicleta al Parc Gulliver de la ciutat de València.
Diumenge 3 de març        

Eixida: 10h fins les 18 h., des del Centre Cívic
Places: 50 per ordre d'inscripció. Cal dur esmorzar, dinar i beguda.
28 km plans i senzills bàsicament per carril bici.
Preu: 3 € no socis
Anirem des de Massalfassar pel carril bici de la Via Xurra fins a València des 
d'on seguirem per carrils bici per dins la ciutat i anirem al Jardí del Túria 
fins al Parc Gulliver. Tornarem pel mateix camí.

Dia de l'arbre al paratge La Costera, amb AE Agró Puçol.
Diumenge 27 de gener

Des de les 9 h fins les 14 h.
Lloc d'eixida: Centre Cívic, anirem en cotxes particulars fins a Puçol.
Places: 50, per ordre d'inscripció. Cal dur esmorzar i beguda, roba de treball i guants. 
Activitat gratuïta.

Dia de les zones humides a la Marjal de Rafalell 
i Vistabella, amb AE Agró Puçol. Diumenge 10 de febrer
Des de les 9 h fins les 14 h. 
Lloc d'eixida: Centre Cívic, anirem en cotxes particulars o en bici. Visitarem la marjal i 
col·laborarem en l'eliminació de l'espècie invasora Carpobrotus entre d'altres.
Places: 50 per ordre d'inscripció. Cal dur esmorzar i beguda, roba de treball i guants. 
Activitat gratuïta.

RECORDA! Calendari de curses d'Orientació
Dissabte 16/2/2013 - 2ª Prova Provincial – Campus UPV - València
Dissabte 16 i diumenge 17/3/2013 – Jornades autonòmiques- Venta del Moro
Diumenge 28/4/2013 - 3ª Prova Provincial - Pla de Rector - Paterna
Dissabte 18/5/2013 - Final Provincial de València – Titaigües

Si estàs interessat/da en participar en l'equip d'orientació contacta amb 
orientacio@athleticmassalfassar.com

Excursió a peu al cim del Penyagolosa  (1778 m.)
Diumenge 17 de febrer

Eixida: 9h i tornada 19 h. 
Lloc d'eixida: Centre Cívic.
Itinerari de muntanya de 10 km, de dificultat mitjana, pot fer fred i fins i tot 
haver neu. Cal portar: calcer de muntanya, esmorzar, dinar i beguda.
Preu: 8€ socis i 11€ no socis
Places: 54 places per ordre d'inscripció (prioritat per als socis).
Excursió en autobús fins a l'ermitori de Sant Joan de Penyagolosa.

http://www.athleticmassalfassar.com/
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