De Llafranc a Tamariu per camins tradicionals i de ronda. Mar i muntanya: descobrim el meravellós
paisatge de l’Empordanet! No podem perdre’ns La cala Pedrosa, que es troba en un indret encisador i apartat
del brogit de pobles i carreteres. Formada per còdols granítics, que li donen el nom, si fa bon dia, el mar està
tranquil i la temperatura és agradable, val la pena aturar-s’hi una estona i fer un bon bany reparador!

No oblideu el banyador!
Excursió llarga:Ruta circular de gairebé 12 km de longitud que, des del centre de Llafranc, segueix el
sender de petit recorregut PR-C107 i s’endinsa en el paisatge agro-forestal de l’interior, on trobem
l’emboscat dolmen de can Mina dels Torrents. Més endavant assolim la carena del Puig-Gruí i davallem per
un dels seus contraforts boscosos cap al fons de la vall, desviant-nos per visitar la font d’en Cruanyes i
seguint fins al poblet mariner de Tamariu. A continuació l’itinerari recorre un tram del camí de ronda,
resseguint l’accidentat perfil de la costa, fins a la cala Pedrosa. Des d’aquí remuntem un frondós alzinar i
arribem a la carena, que ja no deixem fins que arribem al mirador i al far de Sant Sebastià. Finalment, un
tram de baixada molt agradable ens porta des del conjunt monumental fins a Llafranc.
Excursió curta: passejada de Llafranc a Calella Palafrugell i tornar, pel camí de ronda de la costa, que és
curt però bonic.

Nota important: Es recorda a tots els participants a les excursions que les responsabilitats, tan sobre els danys propis com aliens
que se’n derivin de la pràctica d’aquest esport, les assumeix cadascú.

Dades informatives:
Hora de sortida
06:45
06:50
07:00
Medi de transport:
Duració del viatge:
Restaurant:

Lloc:
CNB
Pl. Pau Vila (sentit nord) per aquells que vingueu amb metro, parada Barceloneta.
Aparcament al costat de les instal·lacions esportives de la Mar Bella.
Autocar. (Barcelona - AP7 - Palamós - Llafranc)
1:45 h
Restaurant El Clot dels Mussols. Tamariu.

Preu: 50 €

