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L’Associació Esportiva, a través del Grup Excursionista Begur, us proposa un conjunt de sortides de ½ jornada o 

jornada sencera, amb una periodicitat  mensual. 

Les excursions proposades per a l’any 2006 són: 

• Gener:  ESCLANYA-REGENCÓS-BEGUR. Matinal 

• Febrer:  MAÇANET DE CABRENYS-SANTUARI DE LES SALINES (Dinar a Tapis). Tot el Dia 

• Març:  SANTA CRISTINA D’ARO (GORGUES DE SALENYS). Matinal 

• Abril:  VALL D’ARO-MAS NOU-VALL DELS MOLINS. Matinal 

• Maig:   SANT CEBRIÀ DE LLEDÓ-ELS METGES ( LES GAVARRES). Matinal 

• Juny:  PARATGE NATURAL DE L’ALBERA (ALT EMPORDÀ). Tot el Dia 

• Juliol:  - LA PICA D’ESTATS (EL SOSTRE DE CATALUNYA). Dues Jornades. 

                   -  NOCTURNA A LA PLATJA (AIGUAFREDA). Nit 

• Setembre:  S’EIXUGADOR (SA TUNA) Bany. Matinal 

• Octubre:    MENHIRS/DOLMENS/FONTS I SUROS CENTENARIS A ROMANYÀ. Matinal 

• Novembre: PUIG D’ARQUES (LES GAVARRES). Matinal 

 

 

Les excursions es realitzaran generalment el diumenge al matí, però s’aniran definint a mesura que es vagin fent. 

La informació de les excursions: horari, dificultat, material que cal dur, durada... serà posat a l’abast de la gent uns 

dies abans de fer-la, a través de fulletons que es repartiran, la Web de Begur o  Ràdio Begur. També us podem 

enviar el programa mensual de les sortides per “e-mail” 

 

El grup de persones que ha preparat les excursions es va trobant de forma periòdica. Si esteu interessats en 

participar en la programació, o teniu idees per dur a terme, o activitats relacionades amb l’excursionisme podeu 

posar-vos en contacte amb nosaltres: 

 

 

• Cal portar vestit i calçat apropiat. 
• Cal portar el menjar i el beure. 
• Les sortides es fan en cotxes particulars des del punt de sortida indicat. 
• Els menors han d’anar acompanyats d’un responsable. 
• L’organització no accepta ni es fa cárrec de cap tipus de responsabilitat. 

 


