
“ALBARRACIN-MONTES UNIVERSALES”  MAIG-JUNY 2014  
 
 
El C. C. Pedreguer ha preparat un viatge de cap de setmana amb una ruta en bici; el lloc elegit es 
Albarracín (Reserva Nacional de los Montes Universales). 
La fecha prevista son els dies 30 de maig (divendres) al 1 de juny. 
Hem enfocat el viatge per fer una ruta fora del nostre circuit i per això esta obert a tot soci que vullga 
participar, evidentment en bici. (no  turisme) 
 
 

PROGRAMA 
 

• DIVENDRES 30 MAIG  
1. Concentració a les 15,30 en Pedreguer per a carregar bicis i equipatge. Al costat del 

taller de Fernando Sendra. 
2. Sortida a les 16,00 h. 
3. Arribada prevista per a les 20,00 h. Repartiment de habitacions i descans fins les 

21,00 que serà el sopar ; desprès cafè i copa ( terry) i cadascú que consideres quan 
deu anar a dormir. 

 
• DISSABTE 31 DE MAIG. 

1. Desdejuni a les 8,00h. 
2. Sortida de la ruta en bici a les 9,00 h. Ruta aproximada de 148 km, en dificultat mitja 

i en un desnivell de 2.400 m.  Tornada prevista aprox.  A les 17,00 h. 
3. Ruta : sortida de Albarracín - Alto de Donarque – Valdecuenca – Puerto de 

Valdecuenca – Terriente – Puerto Terriente – Moscardon (1ª avituallament) – Frias 
Albarracín – El Portillo – Guadalaviar ( 2º avituallament) – Griegos – Puerto de 
Orihuela – Orihuela del Tremendal – Bronchales – Puerto de Broncales – Puerto de 
Noguera – Torres Albarracín - Albarracín 

4. Sopar a les 21,00 h. ( fins eixa hora es pot fer ruta turística per el poble); desprès cafè 
i copa contant les “ batallades del dia”. 

 
• DIUMENGE 1 DE JUNY. 

1. Desdejuni a les 8,30 h. 
2. Sortida a les 9,30 cap a Pedreguer. 
3. Arribada prevista a les 13,30 h. 

 
- El hotel elegit es diu  “ Hotel Albarracín” en la població de Albarracín.  
- El preu orientatiu del viatge serà de 150 €. Per persona e inclou: 2 nit de hotel en habitació 

doble en mitja pensió, autobús, cotxe del club, furgoneta per les bicis,avituallaments per al 
dia de la ruta i un xofer amb les despeses pagades per la furgoneta. 

- Aquest preu podrà variar en funció de la gent que s’apunten i esta calculat en base a uns 30 
ciclistes.  

- El preu final serà el que resulta de tots els gastos una volta acabat el viatge. 
- La data màxima per a inscriure’s  serà el 1 d’abril  i haurà que entregar 20 €. Un mes antes  

( 6-05) es farà un altra entrega de 50 € i el diumenge abans de tornar el pagarà la resta fins 
el total exacte del cost del viatge. 

 
 

 


