NORDIC WALKING

DADES DE L’ACTIVITAT
DATA : Dissabte 24 de Març
HORA: 10h
DURACIÓ: 3 hores
PREU DE L’ACTIVITAT: 5 euros
DINAR:
MASIA SANTA BÁRBARA
C/ Eucaliptus, s/n Al final del carrer (prop Parc Marianao)
Sant boi de Llobregat - Barcelona - CP: 08830
Tel: 93 630 31 23
Rest. amb finca de 30 hectáreas.
Zones ajardinades, terrasses, pàrquing gratuït, passejades a cavall, ponis etc...
Servei a la carta.menú diari 11,50

PUNT DE TROBADA:
Col·legi Llor (Sant Boi de Llobregat)
A prop de... o indicacions que us poden ajudar... (Poliesportiu Pau Gasol, Barri
Ciutat Cooperativa de Sant Boi, o nou Hospital comarcal de Sant Boi).
Consulteu aquest enllaç(control clic)
http://maps.google.es/maps?hl=es&client=firefox-a&hs=Jgi&rls=org.mozilla:esES:official&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1440&bih=691&um=1&ie=UTF8&cid=0,0,17756475013464456332&fb=1&hq=colegio+llor&hnear=0x12a494fbb3ad50af:0x400fae021a40d90,Sabadell
&gl=es&daddr=C/+Llu%C3%ADs+Companys,+50,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat&geocode=0,41.355489,2.024398&s
a=X&ei=orRoT-WcLOmg0QX79vz8CA&ved=0CA4QngIwAA

Ronda Litoral/B-10
Incorpórate a Ronda del Litoral/B-10
Continúa por A-2. (indicaciones para E-90/Tarragona/Lleida/Girona)
Toma la salida 607 e incorpórate a Carretera de Sant Boi/C-245
Continúa hacia C-245
Toma el ramal en dirección Sant Boi/Horts
En la rotonda, toma la cuarta salida en dirección Carretera de Sant Vicenç del Horts/BV-2002
Continúa hacia BV-2002
Pasa una rotonda
En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Carrer Lluís Companys
Gira a la derecha para continuar en Carrer Lluís Companys
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Nordic Walking o Marxa Nòrdica
Tan senzill com incorporar uns bastons a l’activitat de caminar millorarà
substancialment el nostre estat físic i psíquic.
El NW ofereix a les persones preocupades per la seva salut, una manera fàcil i
divertida de gaudir d’un nou estil de vida actiu i saludable.
Revoluciona el concepte que uneix esport i salut, informant als practicants dels
beneficis que aporta la pràctica d’aquesta nova forma d’exercici controlat i
efectiu.
Desenvolupat conjuntament amb la comunitat mèdica i professionals de l’esport
s’ofereix un nou concepte fàcilment assimilable i amb múltiples beneficis per la
salut.
Esport per a tots els públics, destaca pel seu fàcil aprenentatge i a la vegada
per la baixa sensació de cansament durant la pràctica.
“Millora la teva salut i la teva vida practicant Nordic Walking”
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EXCURSIÓ SANT RAMON (SANT BOI)
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