
 

Dia: DIUMENGE 27 d’octubre 2019 
Lloc/hora de sortida: Escola / 8:30 h  
Dificultat : Baixa   
Desnivell acumulat:  250 m 
Distància:  Ascens    2,8 km (45min) 
                    Descens 2,8 km (35 min)  

Per a una millor organització i logística de reserves, cal que les famílies interessades envieu confirmació a 
ampa.excursions@pereiv.cat indicant: - Nom i nombre d’assistents de la família, núm. de telèfon de contacte i 
curs dels nens.      
La excursió inclou visita guiada de 1h i 15 min a càrrec dels arqueòlegs de les excavacions del Castell.  

És imprescindible confirmar assistència abans del 22/9/2019.   PLACES LIMITADES !!!!                     
   

@xafafarigoles 

 

ASCENS  I DESCOBERTA 

DEL CASTELL DE 

MONTSORIU  (S. XI) 
Parc Natural del  Montseny 
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GRUP D’EXCURSIONS DE L’AMPA PERE IV 
 

Funcionament de la sortida 
• L’anada i la tornada es realitzen amb el cotxe particular de cada família o grup. (Temps aproximat 

de viatge: 1 h 15 min – 70 km). 
 

• La sortida pretén ser de baix cost; per tant es planteja tant l’esmorzar com el dinar d’entrepà i 
pícnic,  respectivament. (És important dur quelcom per compartir i material per seure al terra.)  
 

• Els pares, mares i tutors són els únics responsables dels infants que participin a la excursió.  
 

• L’accés i descoberta al castell es realitza en grup. Inclou visita guiada per les diverses parts i 
estances del castell-fortalesa. El preu de grup, és de 6 euros per adult (major de 14 anys) i gratuït 
pels nens.  
 

HORARIS:  @xafafarigoles 
8:30h Concentració i sortida davant de l’Escola Pere IV 

9:45h Arribada i concentració del grup a l’aparcament d’accés al castell.  

10:00h Esmorzar. 

10-20h Inici Excursió – Ascens cap al Castell (2,8km) per pista forestal.   

12:00h Inici visita guiada del Castell gòtic més emblemàtic de Catalunya 

13:30h Dinar de picnic a l’esplanada exterior del castell 

15:00h Baixada cap al cotxe i passejada per BREDA (Vendelplà) 


