Acampada social Centre Excursionista de Lleida 2016
Enguany la ja tradicional acampada social bianual del CEL la farem al voltant del refugi del Fornet
http://refugidelfornet.es/?lang=ca
Per tal de cobrir totes les opcions hi ha la possibilitat de dormir al propi refugi, però només
disposem de 24 places, de manera que agrairem a les que vulgueu fer ús d'aquesta opció que ens
doneu resposta com més aviat millor (d'aquesta manera també podem comunicar-ho al refugi i
alliberar aquelles places que no anem a cobrir).
Les reserves s'han de fer responent aquest formulari o directament al CEL, des del refugi se'ns ha
demanat que no hi fem les reserves individualment. Els preus del refugi són els següents:
sopar: 16 €
dormir: 16 €
esmorzar: 8 €
El preu per dormir refugi, en règim de mitja pensió, és de 37 €/dia (és el que haureu de pagar la nit
de dissabte ja que cal participar del sopar «social»).
El preu per dormir acampades és de 15 € (pel sopar comunitari i ús de les instal·lacions)
Les activitats previstes són variades el dissabte però diumenge és una única activitat ja que fem
coincidir l'acampada social amb la trobada transfronterera de camins de muntanya que tindrà lloc al
Port de Salau.
Dissabte:
9:00 Pic de Morredo (2700 m)
10:00 Estanys de Gerber
11:00 Bicicleta a Montgarri
A la tarda podrem fer més activitats però quedaran pendents que us proposeu com a vocals i les
organitzeu.
Diumenge (activitat única):
9:00 Pujada al Port de Salau (2 hores de pujada, 600-700 m de desnivell)
L'acampada comença divendres a les 19:00, l'organització acotarà la zona on posar les tendes
després de parlar amb el refugi.
L'organització només proporcionarà el sopar de dissabte, la resta corre a càrrec de cadascuna així
com tot el material de muntanya depenent de l'activitat que feu.
La data límit per reservar és el proper divendres 26 d'agost.
Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - cel@cel.cat
www.cel.cat

