Tenim el gust d’informar-te de les properes activitats programades pel grup excursionista “Mitja Horeta, Tres
Quarts” per a la present temporada. En aquesta relació trobareu les dates de les excursions, així com la data límit
d’inscripció a les mateixes. Us animam a participar a totes elles i us pregam que respecteu les dates d’inscripció,
donada la dificultat d’aconseguir autocars per al desplaçament del grup durant la temporada turística.
Com sempre, el lloc d’inscripció serà al Músic Bar “Es Cos”, carrer Fray A. Torrens,39, d’Inca, el telèfon de contacte
és el 971880566 (demanar per en Miquel).
GRUP EXCURSIONISTA “MITJA HORETA, TRES QUARTS”
ACTIVITATS TEMPORADA 2013-2014
 Dia 6 d’Octubre del 2013: BOAL DE SES SERVERES-PLANICIA
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 1 d’Octubre.
 Dia 10 de Novembre del 2013: PUIG DE SES VINYES
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 5 de novembre.
 Dia 1 de Desembre del: 2013: PAS DE NA MARIA-ES BARRACONS
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 26 de novembre.

(Anirem amb cotxes particulars)

 Dia 12 de Gener del 2014: PUIG DES TEIX PEL CARAGOL DE LA SERRA
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 6 de Gener.

(Tià Vallbona)

 Dia 2 de Febrer del 2014: PUIG TOSSALS VERDS-MORRO D'ALMALLUTX-PUIG SA FONT
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 27 de Gener.
 Dia 2 de Març del 2014: SERRA DE SON MORAGUES-PUIG DE SA FONT-PENYAL DE SA RATA
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 24 de febrer.
 Dia 6 d´Abril del 2014 SERRA D’ALFABIA
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 1 d’abril.
 Dia 4 de Maig del 2014: MOLA DE SON MONTSERRAT
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos.
Data límit d’inscripció i per anul·lar 28 d’ abril.

(portar llanterna)Anirem amb cotxes particulars)

 Dia 1 de Juny del 2014: TORRENT DE PAREIS
Sortida: a les 6.30 h. A l’estació d’autobusos. (Bones condicions físiques)
Data límit d’inscripció i per anul·lar 26 de maig.
 Dia 7 de Setembre del 2014: CALA TORTA-PLAJA S’ARENALET
Sortida: a les 8.30 h. A l’estació d’autobusos:
Data límit d’inscripció i per anul·lar 2 de setembre.
PREU AUTOCAR: ADULTS: 9.50 €. NINS: 6 €

(Anirem amb cotxes particulars)

*Excepte el Torrent de Pareis Adults: 12 € Nins: 6 €

Cal recordar que ÉS IMPRESCINDIBLE portar botes de muntanya, impermeable i calcetins de recanvi a totes les excursions. És important
seguir les indicacions d'en Simó, que és el nostre guia. A les excursions s'ha d'anar sempre amb grup.
Les excursions que no es puguin fer, pel mal temps o un altre motiu, es farien el següent diumenge, quedant anul•lada si tampoc es pogués fer.
AVÍS!! no s’avisarà a ningú per telèfon. Si el dissabte fa mal temps, a les 16:00 hores cridar al telèfon 971880566 (demanar per en
Miquel) i també a la web, i informarem si s’anul•la. Activitats subjecta a les condicions climatològiques o per altres motius, i a la decisió del
guia. El dissabte abans de l'excursió, es recomana consultar la web o Facebook per si s'ha produït algun canvi.
Cada un de nosaltres hem de ser responsables de les nostres possibilitats físiques. Ens informarem de la dificultat de l'excursió.Aquest calendari
d'excursions és pot modificar en qualsevol moment i sense previ avís. Esperem que us agradin les excursions i que ens trobem de nou a totes
elles. Cordialment. GRUP EXCURSIONISTA “MITJA HORETA, TRES QUARTS”
: Molt Fàcil .

: Fàcil.

: Moderat.

: Difícil.

www.grupexcursionistamitjahoretatresquarts.com
Inca, 12 d’Agost de 2013

: Molt Difícil.

NORMES DEL GRUP
Data límit d’inscripció i per anul·lar: 5 dies abans de la data de l’excursió.
Per reservar plaça s’haurà de abonar per anticipat.
Si algú fa la reserva i no abona la plaça, pot perdre la plaça.
Si algú fa la reserva i abona la plaça i per motius justificats abans de tenir reservat l’Autocar no
pot venir i avisa s’ha li retorna l’abonament. Si algú fa la reserva i abona la plaça i desprès la vol anul•lar i
l’Autocar ja esta reservat perdtot el dret a la devolució.
Cal recordar que ÉS IMPRESCINDIBLE portar botes de muntanya, impermeable i calcetins de
recanvi a totes les excursions.
És important seguir les indicacions d'en Simó, que és el nostre guia.
A les excursions s'ha d'anar sempre en grup.
Les excursions que no es puguin fer, pel mal temps o un altre motiu, es farien el següent
diumenge, quedant anul·lada si tampoc es pogués fer.
AVIS!! no s’avisarà a ningú per telèfon. Si el dissabte fa mal temps, a les 16:00 hores cridar
al telèfon 971880566 (demanar per en Miquel) i també a la web, i informarem si s’anul·la.
Activitats subjecta a les condicions climatològiques o per altres motius, i a la decisió del guia.
El dissabte abans de l'excursió, es recomana consultar la web o Facebook per si s'ha produït
algun canvi.
Cada un de nosaltres hem de ser responsables de les nostres possibilitats físiques.
Ens informarem de la dificultat de l'excursió.El preu de l’excursió, no inclou cap assegurança ni
quota, només el preu de l'autocar.
L’organització no és fa responsable dels problemes i/o accidents que puguin sorgir fent les
excursions assenyalades, excepte el que cobreix la targeta federativa.
El Grup Excursionista “Mitja Horeta, Tres Quarts" d’ Inca disposa d’una pàgina Web i Facebook
on s’informa de les activitats realitzades o a dur a terme, a la qual es poden publicar imatges
en què apareguin, individualment o en grup, dels excursionistes, consentiment que podrà ser
revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius i per causa justa i amb els drets que
s’estableixen als articles 15 i 16 de la referida LOPD.
Aquest calendari d'excursions és pot modificar en qualsevol moment i sense previ avís.
Esperem que us agradin les excursions i que ens trobem de bell nou a totes elles.
Cordialment. GRUP EXCURSIONISTA “MITJA HORETA, TRES QUART”

LLENGENDA:



MOLT FÀCIL

Molt Fàcil (dificultat 1). Poca dificultat. Caminada planera, amb camins amples i definits.


FÀCIL

Fàcil (dificultat 2). La distància que es camina no és cansada. Els desnivells
que hi pugui haver no presenten molta dificultat. El camí, de carro o
ferradura, no deixa.


MODERAT

Moderat (dificultat 3). La distància de l’excursió augmenta, es poden caminar entre 10 i 15 km, no sempre
per camí ben definit. Els desnivells poden assolir cotes (cims elevats, colls, rosts....). Conta estar entrenats
prèviament amb excursions més fàcils.


DIFICIL

Difícil (dificultat 4). Només recomanable per a aquelles persones entrenades i
disposades a caminar molt i/o haver d’usar les mans per franquejar passos i
obstacles considerables.


MOLT DIFICIL

Molt Difícil (dificultat 5). El camí deixa pas a torrents, xaragalls i cingles. L’ús de corda pot ser
necessari per augmentar la seguretat d’alguns passos i/o petis descensos amb tècniques de ràpel.

