Dissabte 3 de Juny

IV VOLTA A CATALUNYA 2006

Primer tram: 241 km.-------------------------------------------------------------------------------------------------• 8-8,30 h.Concentraciò i sortida des del local de Penya.
- Sortirem per la Ronda de Dalt fins el Nus de la Trinitat, on agafarem la C-17 fins trobar-nos la carretera de Caldes,
la qual agafarem tota seguida travessant Moià i Estany fins que ens trobem amb l’Eix.
- Prendrem l’Eix direcció Vic fins trobar de nou la C-17 direcció Ripoll.
Abans d’arribar a Ripoll trobarem a l’esquerra la carretera que porta a Berga i la prendrem, sense travessar el poble.
Continuarem sempre direcció Sant Llorenç de Morunys que travessarem i pararem a repostar benzina.
- Continuarem per la mateixa carretera fins trobar-nos un petit poblet anomenat Cambrils on dinarem a el restaurant
“Ca l’Agustí”. Un menú de carns a la brasa, per desprès continuar ruta.

Segon tram: 228 km.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Procurarem dinar aviat per seguir ruta cap a Coll de Nargó per seguir per la carretera de Boixols fins Isona des d’on
anirem cap a Tremp per a continuar cap a Puente la Montaña, des d’on prendrem la Nacional fins Pont de Suert.
Seguirem fins Senterada on prendrem la carretera local que ens porta a Gerri de la Sal. D’aquí anirem a Sort on
aprofitarem per fer benzina un altre cop. Seguirem camí direcció Andorra passant per La Seu d’Urgell. Soparem,
dormirem i esmorzarem al Hotel Sant Eloi de Sant Julià.

Diumenge 4 de Juny
Tercer tram: 300 Km. -----------------------------------------------------------------------------------------------• 8h. Esmorçar
• 9H. Sortida amb el dipòsit ple direcció cap a La Seu i Sort, per canviar posteriorment direcció a Viella pel Port de la
Bonaigua. Tot seguit baixem fins Pont de Suert seguint la N-230 que passa per Benavarri a la provincia d’Osca.
- Allà aprofitarem per repostar de nou i continuar cap a Alfarràs, Balaguer i passat Balaguer prendrem la carretera de
Camarasa on dinarem al restaurant Camarasa i on donarem per finalitzat a Volta d’aquest any.

Quart tram: 160 Km. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A la sortida del restaurant hi ha una benzinera per repostar. Finalment prendrem la carretera fins Balaguer on seguirem
direcció Tàrrega per prendre l’autovia A2 fins Barcelona.

Preu total del cap de setmana:
-

Socis al corrent de quota i titular del carnet: 70 Euros
No socis o acompanyants de soci: 75 Euros

El preu inclou:
El dinar i sopar de dissabte, dormir, pàrking moto, esmorçar i dinar de diumenge.
El pagament es farà per transferència bancària a la referència: Volta Catalunya. Es important que deixeu el número de mòbil i nom
al fer el pagament
referència:

Volta Catalunya
Nº de compte: 2100 0468 02 0200064915
data límit: 18 de Maig per fer reserva.
Places limitades.

Important:
- NO es tracta d’una ruta de caire competitiu, per tant es procurarà circular atenent les normes de tràfic.
- L’organització NO es farà responsable de les possibles infraccions que es puguin produïr per part dels participants.
- Sempre portarem al davant un membre de l’organització per marcar la ruta i senyalitzar els encreuaments, de totes
maneres es faran aturades de reagrupament quan es consideri necessari.

Moltes mercès per participar un altre any més i bona ruta a tots!!!!

