
view_in_browser

NEWSLETTER #4 FULLEDA TURISME
ACTIU

Descobreix la tardor a Fulleda T urisme Actiu amb BT T  i emporta't  un
premi!

La tardor és una estació de l'any especial i a Fulleda Turisme Actiu ho volem
celebrar com cal. Vine a pedalar les rutes que tenim a l'apartat de BTT de la
pàgina web A PART IR DEL DIA 01/11/2020 i emporta't  una caixa de vins del
Celler Matallonga! 

Trobeu aquí les rutes en BTT disponibles a Fulleda Turisme Actiu >> RUT ES BT T
<<

Recordeu que podeu seguir les rutes de Fulleda Turisme Actiu amb l'aplicació
de Wikiloc com si fóssiu usuaris premium i que us podeu baixar els tracks i els
waypoints de la mateixa pàgina web www.fulledaturismeactiu.cat 

Trobeu en aquesta pàgina les bases d'aquest concurs, participeu! >> BASES
CONCURS <<

**El recorregut de 35 quilòmetres de l'Ermita de Sant Bonif aci queda
exclòs del sorteig per la seva dif icultat 
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Seguim amb la restauració i neteja de l'entorn de la Font d'en Solà! 

En Mateu Esquerda després de la seva última visita ens fa fer veure que el terra
de la font estava enllosat amb pedres en forma d'espina de peix, ja que la font
és troba damunt d'un petit marge de pedra en sec per mantenir la base sense
desnivell. Pel que vam decidir començar a treballar per a que la font tornés a
gaudir d'un aspecte més semblant al del seu aspecte original. 

Un cop tinguem el terra net, seguirem amb una petita adequació de l'entorn
tot netejant algunes de les herbes més pròximes a la font. 

Ampliem la xarxa de senders de Fulleda T urisme Actiu

En aquesta ocasió fem una petita intrusió al terme de Tarrés amb aquesta
troballa de sender que degut a l'estat que ens l'hem trobat, ens fa pensar que
fa temps va ser utilitzat amb freqüència. L'hem anomenat el Sender del Roig
per la seva proximitat als Puigs del Joan del Roig i el Jaumet Roig, aquest sender
té prop d'un quilòmetre de llargada i encara no està del tot net, però quan ho
estigui l'incorporarem a la ruta de 26k de l'ermita de Sant Bonif aci.
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Visita la pagina web de Fulleda Turisme Actiu
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C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer

compres.

Donar-se de baixa

Consulta totes les anteriors Newsletter en aquest enllaç

Boira Experience
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