MARXA DELS GATS
17 | setembre | 19:45h

Distància

Recorregut LLARG

- 12'50 kilometres

Dificultat
- Moderat
- Corrent: 1h 30min apròx.
- Caminant: 2h 30min apròx

Normes bàsiques
- Els participants s’han de
presentar a la sortida,
degudament equipats i amb la
polsera proporcionada per
l’organització.
- És OBLIGATORI l’ús de lot o de
frontal en bon estat de
funcionament.
- Es PROHIBEIX totalment fumar
durant el transcurs de la marxa,
així com deixar escombraries al
llarg del recorregut.
- Els gossos s’hauran de portar
lligats tot el recorregut.

Consell
Es pot realitzar caminant,
corrent o amb la companyia
d'un gos.

Recorregut de dificultat moderada amb sortida i arribada a la Platja
de Sant Esteve de la Fosca. La marxa transcorre, fins a trobar el
segon avituallament, per zones boscoses i després fa una tornada
resseguint tot el litoral de la costa.
Sortirem direcció a la Pineda d'en Gori pel camí de ronda. Un cop
allà ens endinsarem cap al bosc a buscar el Pic les Serres on tindrem
una vista privilegiada de tota la platja de La Fosca. Seguirem pel mig
del bosc, passarem un pont i creuarem la carretera que porta a Cala
Castell. A pocs kilòmetres i sortint d'un bosc frondós trobarem el
primer avituallament. Agafarem forces i seguirem la marxa primer
per un camí ample i poc després per corriols que ens portaran a dalt
dels dos pics més alts de la ruta. Baixant del segon pic (mirador)
trobarem el segon avituallment.

A partir d'aquí resseguirem tot el litoral amb uns paissatges espectaculars tot veient com el sol va caient.
Trobarem Cala del Crit, Cala Cap d'en Planes, Cala Estreta, Cala Corb i Cala dels Canyers. Passarem per senders
i sorra tot trepitjant unes Cales fabuloses que potser us conviden a banyar-vos. Tot sortint de l'última caleta
farem un glopet d'aigua al tercer avituallament i acabarem la marxa (juntament amb els de la marxa curta)
seguint per la costa i passant pel poblat ibèric, Cala Castell i Cala S'Alguer. Finalment arribarem a la Pineda d'en
Gori per tornar al punt de sortida, Sant Esteve de la Fosca.

