I Ruta turística de la “65ª Festa de l’Esport Sabadellenc”
El proper dia 3 de juny, amb motiu de les "Diades de l'Esport de la Festa de l'Esport Sabadellenc", el
Motor Club Sabadell, el Vespa Club Sabadell i el Club Seat 600 de Sabadell organitzen una trobada +
ruta turística de cotxes i motos, no esportiva.
La inscripció és gratuïta, inclòs un petit “picnic” a Sant Feliu de Codines. Cal fer-la a la plana web del
Motor Club Sabadell: www.motorclubsabadell.com

Plànols i horaris
9,00 a 10,00
10,30
11,30 aprox.
12,30 aprox.
12,45 aprox.

Entrada al parc d’exposició. (Eix Macià de Sabadell, devant El Corte Inglés)
Sortida del primer vehicle (Sabadell, Castellar, Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu C.)
Reagrupament a Sant Feliu de Codines, amb tastet.
Arribada a Sabadell (Caldes de M., Sentmenat, Sabadell)
Entrada al Parc d’Exposició. (Eix Macià de Sabadell)

Parc d’exposició:
(Coordenades GPS: 41.554653, 2.097420)

Itinerari de sortida:
Sortida del parc tancat pujant per Av. Paraires, girar el primer a la dreta per C/ Abad Escarré, fins la
rotonda de la benzinera “Estadio”.
Seguir per Francesc Layret fins la Carretera de Prats de Lluçanès, girar a la esquerra direcció Castellar
del Vallès, seguir cap a Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines.

ITINERARI:
Sortida del parc tancat (veure recorregut en plànol de
“sortida”) direcció Castellar del Vallès, seguir cap a Sant
Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines.
A Sant Feliu de Codines: -- Parada de refrigeri - (30 min.)
Continuar direcció Caldes de Montbui, Sentmenat, i
tornada a Sabadell (veure recorregut en plànol de
“arribada”)

Itinerari d’arribada:
A l’arribar a Sabadell, girar dreta per la Gran Via, continuant fins la sortida de Castellar del Vallès, sortir
de la Gran Via i girar a l’esquerra fins Francesc Layret, llavors girar a la dreta fins la rotonda de la
benzinera “Estadio”, seguir per Jaume I fins Via Aurèlia, girar a l’esquerra travessant Av. Paraires,
desprès girar a l’esquerra per Lluis Companys, per arribar al pàrking de sortida.

