
Sendes El Benacantil – La Ereta
Divendres 9, 16 y 23 de juliol 2021 (19:00 h)

ITINERARIS AMBIENTALS  GUIATS I GRATUÏTS

http://www.alicante.es/va/documentos/sendes-benacantil
https://www.alicante.es/va/documentos/itinerari-ambiental-lereta

Punt de trobada: 18:45 h. CEAM Benacantil (C/. Vázquez de Mella. 03013 – Alacant).
Cantonada amb la carretera de pujada al Castell de Santa  Bárbara.  Click ací.
Transport públic: BUS Línias 23, 02 Parada Vázquez de Mella-MARQ. TRAM Parada Marq-Castell

Nota: Es recomana acudir als itineraris amb calçat esportiu i roba còmoda, així com portar aigua i
protecció solar. Ús obligatori de mascareta.
La duració aproximada dels itineraris oscil·la entre 2 i 3 hores. (Recorregut circular 3,5 km aprox.).
Sendes i camins tradicionals, amb un cert desnivell i alguns trams abruptes (tram amb escalinates
al Benacantil – L'Ereta).

És necessari sol·licitar inscripció i que aquesta siga confirmada per part de l'organització.
*Inscripció:

La inscripció es realitza dins del període establert per a cadascuna de les sendes programades,  al
correu electrónic: ceam.benacantil@alicante.es

Avís: Les sol·licituds d'inscripció que es rebran per correu electrònic només es recepcionaran si es
realitzen des de les 10:00h del dia en el qual s'inicia la inscripció establerta per cadascún dels
itineraris programats i finalitzarà a les 14:00h de l'últim dia d'inscripció fixat. Màxim 4 inscripcions
per  sol·licitud.

La sol·licitud  d'inscripió  no garantitza l'accés directe a una plaça de l'itinerari.  Les  sol·licituds
admeses seran confirmades pel mateix medi en què es van realiztar, es a dir, per via telefònica o
per correu electrònic.

En cas de no poder assistir a l'itinerari, preguem es comunique com més prompte millor. La no
assistència injustificada comporta l'exclusió de pròxims itineraris d'esta programació. 
Dades necessàries per fer la inscripció: 

– Nom i cognom.
– Nº DNI o Passaport. (En cas de ser menor d'edat i  no tindre DNI o Passaport, es farà

constar la data de naixement). 
– Mail i/o telèfon de contacte. 

Les dades seran tractades atenent  la LOPD (Llei de Protecció de Dades). 
Les persones inscrites menors d'edat hauran d'anar acompanyades de pares, mares o tutors/es
legals. S'omplirà un document de conformitat, informació i registre COVID-19.

* Període d'inscripció  per als itineraris El Benacantil – La Ereta:
Itinerari 09/07/21: Des de les 10:00 h del 5 de juliol fins a les 14:00 h del 8 de juliol.
Itinerari 16/07/21: Des de les 10:00 h del 12 de juliol fins a les 14:00 h del 15 de juliol.
Itinerari 23/07/21: Des de les 10:00 h del 19 de juliol fins a les 14:00 h del 22 de juliol.
Màxim / places: 50 (S'establirà grups d'entre 15 i 25 persones o eixides diferenciades en temps).
(Itinerari supeditat a normativa, recomanacions, possibles restriccions i fases COVID-19).
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