
 

 

 

RUTES 
Camí Ral      

 

SORTIDA: DOSRIUS  

(pàrquing Can Tarau) 

Segueix les indicacions que 

hi ha fins a la Font del Sot. 

Fes la “foto de control”. 

Torna pel mateix camí. Ves 

fins l’Escola Bressol, agafa el 

camí que la voreja per sota. 

Quan arribis als camps de 

Ca l’Arenys, travessa el 

pont de la riera i segueix pel 

camí que marxa a la dreta. 

Abans d’arribar al pàrquing 

del Rukimon i les Cabanes 

Dosrius, fes la “foto de 

control” al banc que hi ha. 

Segueix el camí direcció 

Canyamars, quan arribis a 

l’asfaltat, gira a la dreta 

fins que trobis un camí de 

sorra entre pedres a 

l’esquerra, segueix per aquí i 

no el deixis en cap moment 

fins que arribis a 

Canyamars. Un cop aquí 

passa el poliesportiu per 

sobre i dirigeix-te cap al 

Pou del Glaç per fer-te 

l’última “foto de control”, 

això sí, abans, puja a veure 

l’Esglèsia. 

  



 

 

SORTIDA: CANYAMARS 

(plaça de l’Esglèsia)  

Ves direcció al Pou del Glaç, 

fes-te la “foto de control”. 

Torna cap al poble, i passa 

pel camí de sorra de sobre 

el Poliesportiu. Abans 

d’arribar a la plaça agafa el 

camí que baixa cap a la 

riera i segueix-lo fins que 

arribis als Camps de Can 

Gel. Quan estiguis a 

l’asfaltat, gira cap a la 

dreta fins que trobis el camí 

del Rukimon agafa’l i 

segueix el camí vorejant la 

tanca del Kanstak. Una 

mica més endavant, 

trobaràs un banc, fes-te la 

segona “foto de control”. 

Segueix el camí fins als 

camps de Ca l’Arenys. Gira 

a l’esquerra i travessa el 

pont de la riera. No deixis el 

camí fins que arribis a 

l’Escola bressol (hi passaràs 

per sota). Un cop arribat a 

Dosrius, baixa el carrer fins 

a l’institut i travessa tot el 

poble fins al pàrquing de 

Can Tarau, el de l’entrada. 

Allà, segueix les indicacions 

que hi ha fins la Font del 

Sot i fes-te l’última “foto de 

control”. 

 


