V Volta Catalunya 2007
Dissabte 2 de juny:..........................................................................................
Primer tram: 209 km
•
•

•

8h - 8,30h concentració a Penya amb el dipòsit ple.
8,30h sortida de la seu de Penya Motorista Barcelona. Direcció A-2 fins l´alçada de Igualada. Sortirem de
l´autovia per Sant Marti de Tous cap a Sta. Coloma de Queralt i seguirem fins Montblanc, per agafar la N-240
fins Vimbodi. A Vimbodí prendrem la carretera que ens porta a Vilanova de Prades i Ulldemolins. Seguirem la
carretera fins Les Borges del Camp. On prendrem la carretera la N-420 fins Pradell. Desviament per carretera
local fins Colldejou.
Dinar a les 14h a L´Ermita Mare de Deu de la Roca (Colldejou).
Ctra. Colldejou Km. 9
977-83 77 60

Segon tram 200 Km.
•

•

Havent dinat, reprendrem la ruta agafant la carretera fins l´intersecció amb la N-340 on aprofitarem per fer
benzina. Seguirem per aquesta carretera fins Hospitalet del Infant. Desviament cap a Tivissa fins trobar la
intersecció amb la C-12 cap a Rasquera. Des d’allà cap El Perelló per trobar de nou la N-340 que seguirem fins
L´Ampolla. De L’Ampolla ens desviarem per entrar al Delta de l´Ebre, fins arribar a la localitat de Deltebre. On
creuarem el riu amb transbordador. Després retornarem cap a Amposta per seguir fins Tortosa i continuar per la
C-12 per Xerta i Pinell de Brai.
Finalment ens desviarem per anar directes cap a Gandesa, on trobarem l’hostal Piqué (Gandesa), lloc on
soparem, dormirem i esmorzarem diumenge.
Av. Catalunya,68
977-42 00 68

Diumenge 3 de juny..........................................................................................
Tercer tram: 185 Km.
•
•

9h Esmorzar a l’hotel
10 h Sortida amb dipòsit ple. Sortirem de Gandesa passant per La Pobla de Massaluca vorejant el pantà de Flix
fins arribar a aquesta població. D’allà prendrem la carretera que passa per la Granadella fins les Borges Blanques.
Seguirem fins Arbeca per desviar-nos a Belianes, Malda i seguirem la vall del riu Corb fins a Sta. Coloma de
Queralt. Lloc on ens desviarem cap a La Panadella, Sant Guim, i fins a Sant Ramon, lloc on pararem a dinar al
Restaurant Casa Magdalena, a les 14:30h.
Restaurant Casa Magdalena (Sant Ramon).
Tlf: 973 52 40 04

Quart tram: 100 Km.
•

Desprès de dinar prendrem la ruta de tornada que a cadascú li convingui mes, doncs donem per acabada la ruta
en aquest punt. Esperant que hagi estat del vostre gust.

Preu total del cap de setmana
-

• per socis PMB al corrent de la quota i titulars de carnet: 70 Euros
• per NO socis: 75 Euros

El preu inclou:
Dinar i sopar de dissabte, la nit d’hotel en habitació doble o triple (ocasionalment), i parking de la moto, esmorzar i dinar de diumenge.
El pagament es farà per transferència Bancària a la referència: Volta a Catalunya al número de compte de PMB:
2100 0468 02 0200064915
És important que deixeu les vostres dades i el vostre número de mòbil al fer la transferència.
La confirmació d’assistència i pagament en compte s’ha de fer abans del 24 de maig del 2007 donat que les places son limitades i s’ha de confirmar
amb anticipació.
Important:
Aquesta sortida NO és de caire competitiu, es circularà atenent les normes.
L’organització NO es farà responsable de les possibles infraccions que es puguin produir per part dels participants.
L’organització senyalitzarà els encreuaments i punts que cregui necessari per tal d’evitar que algú es perdi, es faran però, parades de
reagrupament quant es consideri necessari. Tot i així si es donés el cas de que algú es perdés , podrà trucar al telèfon del Jordi Vilà: 639 65 14 95.

-

Si les circumstàncies ho fessin necessari es variarà algun punt del recorregut o be s’afegirà alguna parada no explicitada.

Moltes gràcies per la vostra participació un altre any més i bona ruta a tots!!!!
“V VOLTA A CATALUNYA PMB”
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