Sortida 3 de desembre: Esporles - Valldemossa, 10.84 km +502 m.

Sortida
Quedem a les 8h00 a Balmes amb la cantonada amb la plaça Güell, com estem fent sempre. Aquesta vegada
fixem com a hora de sortida de l'autobús les 8h20, vint minuts de gràcia i no mitja hora com fins ara. El preu
de l’autobús per persona és de 10 €. Si no tingués prou per cobrir el preu de l'autobús us demanaré una
quantitat addicional voluntària. Us puc garantir que no hi ha cap lucre al darrera d'aquesta activitat.

Tornada
La ruta és de poc més de 10 km. El nivell de dificultat és molt semblant al de la sortida Valldemossa-Deià. El
ritme probable és de 30 minuts per quilòmetre. La durada estimada, parades incloses, és d'unes sis hores.
Així que a les 15h00 hauríem de ser a Valldemossa. Programaré l'autobús per tornar a les 15h45. És molt
probable que el cafè el fem a Palma al voltant de les 16h00.

Característiques de la ruta
Partirem des de l'església d'Esporles i farem una mica d'asfalt anant cap a la urbanització de Ses Fontanelles.
Agafarem el Pas de Son Cabastre i començarem a pujar la Mola de Son Pacs. Després baixarem cap el Coll de
Sant Jordi i pujarem la Comuna de Valldemossa on hi ha unes vistes espectaculars sobre el Port de
Valldemossa. La baixada final recorre una zona comunal on tornarem a ser sorpresos per sitges de
carboners, forns de calç i aljubs de muntanya. Arribarem a Valldemossa per darrera del jardí de la Cartoixa.
En aquesta url https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17018930 trobareu el recorregut a Wikiloc.

Per apuntar-te a la sortida.
Envia un correu a jpol@colegiosantamonica.eu amb SMTRAVESA1718 a l’assumpte i indicant el nom (i l’edat
si són menors).
La darrera vegada casi vaig morir d'un infart. El dia que havia de tancar l'autobús només tenia 18 inscrits. No
em feu pati tant. Apunteu-vos abans del dimecres 29 de novembre que és el dia que la companyia
d'autobusos em dóna com a límit per tancar la contractació.

