Organització del transport a la Matagalls Montserrat 2019

TRANSPORT ORGANITZAT AL NUCLI DEL BRULL
MATAGALLS-MONTSERRAT 2019
1.

PUNTS DE SORTIDA DEL TRANSPORT ORGANITZAT
Per tal de facilitar l’accés al punt de sortida, l’organització concerta algunes empreses
transportistes per a que realitzin en autocar el trasllat des de Barcelona, Monistrol i
Granollers al Brull.

• Sortida de Barcelona (del monument dels Mistos C/ Pare Mariana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, metro Montbau L3), des de les 11:30h del
dissabte 14 de setembre. Última sortida a les 12:30h.
• Sortida Granollers de l’estació RENFE a les 12h del dissabte 14 de setembre.
• Sortida Monistrol del pàrquing del cremallera de les 11:30h. a les 12h del
dissabte 14 de setembre.
2.

PAGAMENT TRANSPORT
Es pot fer el pagament juntament amb la inscripció, o per separat a la web
www.matagallsmontserrat.cat, sempre que encara hi hagi places disponibles.
► El bitllet de transport és el justificant.

3.

PREU DEL TRANSPORT

• Autocar Barcelona al Brull: 9,5 €
• Autocar Monistrol al Brull: 9,5 €
• Autocar Granollers al Brull: 9,5 €
4.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Al control d’avituallament de Sant Llorenç Savall a partir de les 02:30h, hi haurà un
autobús que anirà fins l’estació de FGC de Sabadell per a tots aquells que no puguin
acabar la travessa. El preu serà de 5 € per persona i els tiquets es podran comprar
a l’avituallament de Sant Llorenç Savall.
L’organització no té cap obligació de traslladar els participants a llocs amb transport
públic. No obstant, en els controls es facilitarà als participants la informació sobre la
situació i horaris del transport públic més proper, en cas que existeixi.
Preus especials del Cremallera de Montserrat i trens FGC per als participants i
acompanyants: haureu de presentar el val de descompte que trobareu al nostre web
www.matagallsmontserrat.cat

