
EQUITROBADA   2022
Sant Julià de Vilatorta

Ruta organitzada d’aproximació  “EST”

Organitza Associació de Rutes Eqüestres Cowboys de la Selva

- Guia de la ruta: Alex Puig / Telf. 680 66 48 35 / alex.puigv@gmail.com

- Coordinador ruta: Quim Luz / Telf. 686 62 59 94 / cowboysselva@gmail.com

BREU DESCRIPCIÓ

Sortida de la població d'Anglès (Girona) direcció Sant Hilari Sacalm on es farà
nit. L’endemà sortirem direcció Espinelves per arribar a Sant Julià de Vilatorta
diumenge 30 d’octubre cap les 15:00 h.

Per més informació i reserves, contacteu amb el coordinador de la ruta. S'obrirà grup
de whatsapp per a tots els participants i es passarà informació referent i ubicacions

PROGRAMA

Divendres 28-10-2022

Opcional pels participants que vulguin venir  a Anglès el divendres:

. Lloc de trobada: Finca particular Casa Nova d'en Josepet on es dispondrà de
pàrquing pels remolcs i tancament elèctric pels cavalls. Subministrament d'aigua,
pinso i fenc.
. Preu pupil.latge: 10€/cavall/nit Fer pagament en metàl.lic al propietari de la
finca ( Lenci Vila)

. Per dormir genets hi han dos hostals d'Anglès disponibles (Fonda Tarrés i Hostal
Massot). Sopar i esmorzar es pot fer en els restaurants del poble.
Preu: Els participants que vinguin el divendres han de fer la seva reserva i els
seus pagaments propis per dormir i menjars.

Dissabte 29-10-2022

Sortida a les 10:00 h d'Anglès
. Lloc de trobada: A la finca Casa Nova d'en Josepet (Anglès)
. Distancia: 30 Km fins a Sant Hilari Sacalm
. Dificultat: Mitjana / Baixa
. Nº de places en hotel: 14 participants
. Menjars: Dinar pícnic, cadascú el seu.  Sopar i esmorzar hotel on es dorm.
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Notes:
● Per participants que vulguin fer acampada el divendres a Anglès i el dissabte

a Sant Hilari cal contactar amb el coordinador de la ruta

● Pernoctació genets Hotel Fonda Rita de Sant Hilari Sacalm

● Els cavalls pernoctaran en cordades en un espai cedit per l’Ajuntament de
Sant Hilari. Cadascú ha de portar la seva cordada i cubell per aigua i pinso

● L'organització subministra pinso, fenc i aigua
● Servei d'Assistència per portar equipatges i estris a Sant Hilari (dissabte) i a

Sant Julià de Vilatorta (diumenge)
● Servei de recollida de remolcs  per determinar dia amb els participants

Diumenge 30-10-2022

Sortida a les 10:00 h de Sant Hilari
Les mateixes persones que hem fet nit, continuem ruta al dia següent
Distancia: 25 Km
Dificultat: Mitjana
Menjars: Esmorzar i pícnic dinar de l’hotel
----------------------------------------------------------------------------------------
Preu ruta: 75€/pers.

(Els preus de totes les rutes organitzades d’aproximació no estan inclosos
dintre de la Inscripció Equitrobada)

Reserva i pagament de 75 € Ruta Est abans del 31 d'Agost al compte bancari
ES94 0081 0222 6300 0123 3524 indicant com a concepte nom i cognoms
/ ruta est

Trobareu més informació de la EQUITROBADA 2022 a la web
www.equitrobada.cat
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