FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

Congost de Mont-Rebei kayak-trek
DIA:11 de Maig del 2021
COORDINA: Ruth Orellana. 660 911 639 ruthormo@hotmail.com

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Gaudeix d'un paisatge espectacular al congost de Mont-rebei en Kayak, un canó format pel pas
del riu Noguera Ribagorçana travessant la serra de Montsec, amb parets verticals de més de 500
metres d'altura que s'arriben a estrènyer fins als 20 metres. Realitzarem diverses parades i una
excursió per Mont-Rebei. Gaudirem del paisatge i la diversitat de flora i fauna, un lloc idoni on
poder estar en contacte amb la natura. Dissenyada per a tots els públics.
.
Dificultat: Baixa
Durada: 1 Jornada (5 a 6 hores)
Edat: A partir de 4 anys
Lloc i hora de trobada: -08:00 Camp d'Esports (Lleida)
-09:15 Aparcament de la Masieta, Embassament de Canelles
Preus: Socis del CEL: 35€ Adults i 25€ nens menys de 12 anys
No socis 45€ Adults i 25€ nens menys 12 anys

MATERIAL NECESSARI:
- 1 l d'aigua i pícnic per persona (portar esmorzar i dinar)
- Sabates aquàtics o esportives velles, que sobretot agafin bé tot el peu
- Vestit de bany, 1 tovallola per cada 2 persones
- Ulleres de sol i cordeta per no perdre-les, crema solar, gorres etc ...
- Roba de recanvi

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A:
https://cel.playoffinformatica.com/activitat/35/inscripcio/nova
Ingressos al compte: Banc de Sabadell
IBAN: ES35 0081 0091 5500 0147 9954 / BSAB ESBB en fer l'ingrés poseu el nom dels
participants. Important També en efectiu o a la secretaria.

ÉS OBLIGATORI NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL, PER RAÓ DE
SEGURETAT I ORGANITZATIVA.
Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades
personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de: Gestió d´activitats
associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus drets d’accés, modificació,
cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de LLEIDA o a cel@cel.cat

