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COM ARRIBAR AMB AUTOCAR
Des de Barcelona o Girona
Sortida nùm. 11 de l’Autopista AP-7, a la sortida del peatge, cal girar a la dreta
direcció Vallgorguina - Arenys de Mar. Al entrar a Vallgorguina just abans del 1r
semàfor cal girar a la dreta direcció a Can Clarens i a la depuradora, desprès
novament a la dreta (torna a indicar Can Clarens i depuradora), esteu sobre un
pont, a continuació cal girar a l’esquerra (trobareu un senyal que envia a Can
Clarens), sou a una pista forestal, al final de la pista cal agafar el camí cap a la
dreta (tornareu a trobar un senyal que envia a Can Clarens) i a partir d’aquí fa
pujada, cal seguir aquest camí fins arribar a l’aparcament dels autocars.

Des de Arenys de Mar
Cal anar direcció Arenys de Munt i després direcció a Sant Celoni. Abans d’arribar
a Sant Celoni trobareu el poble de Vallgorguina, a la mateixa carretera i a l’altre
costat del poble just desprès del 3r semàfor, cal girar a l’esquerra direcció a Can
Clarens, desprès cal girar a la dreta (torna a indicar Can Clarens i depuradora),
esteu sobre un pont, a continuació cal girar a l’esquerra (trobareu un senyal que
envia a Can Clarens), sou a una pista forestal, al final de la pista cal agafar el
camí cap a la dreta (tornareu a trobar un senyal que envia a Can Clarens) i a partir
d’aquí fa pujada, cal seguir aquest camí fins arribar a l’aparcament dels autocars.
ATENCIÓ: Per cap motiu passeu amb l’autocar de la senyal que prohibeix la
circulació dels mateixos, mes endavant no hi ha lloc per girar i caldria tornar marxa
enrere.
ATENCIÓ: Procureu de que els autocars no siguin amb 2 eixos al darrera,
aquests autocars son massa llargs i tenen més dificultats per pujar fins a Can
Clarens.
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