Sensacions que no s’expliquen, es viuen
La Crom Ride suma una edició més marcant data en el calendari pel proper 20 de juny.
Enceta l’estiu sobre la moto amb la millor excusa, la quarta edició de la Crom Ride. Una ruta
circular de més de 500 km dissenyada per recórrer les comarques gironines. El dissabte 20
de juny roda en una combinació de carreteres per assaborir el paisatge de la Costa Brava i el
Pirineu.
Sent cada corba en una sortida no competitiva plantejada per gaudir del plaer de la conducció, bé sigui sol o en grup. El recorregut i el ritme és lliure, tot i que et podràs guiar seguint el
tradicional llibre de ruta “road-book” o en un estil més actualitzat amb “tracks GPS”.
En una descoberta de carreteres obertes al trànsit, l’afegit principal a gaudir dels millors trams
per a la moto serà, com sempre, posar tinta en el Carnet de Pas aturant-te en els diferents
Controls de Pas habilitats en indrets icònics del territori, ideals per a carregar energies.
El punt de trobada de la ruta
serà el dissabte 20 de juny al
Pavelló de Fontajau – Girona –,
on tindrà lloc tant la sortida
com l’arribada.
El divendres 19 de juny, des de
primera hora de la tarda, s’hi
habilitarà un village que comptarà amb la presència de diferents marques del sector de la
moto. S’hi exposaran productes i novetats, s’oferiran recanvis i control de pneumàtics... i
també hi haurà servei de bar.
En aquesta mateixa ubicació, es durà a terme la recollida d’acreditacions com també el brífing
de seguretat de la jornada.
Les inscripcions s’obriran el proper 1 d’abril i es formalitzaran des del portal web de la Crom
Ride. El cost de la inscripció és de 65 €, que inclou el dorsal, el regal de benvinguda, el carnet
de pas, l’esmorzar i el sopar del dia de ruta. A més, si es completa el recorregut segellant en
tots els Control de Pas s’obtindrà un regal de finisher.
Troba tota la informació de la Crom Ride en la pàgina web www.cromride.cat i a Facebook,
Instagram i Twitter (@cromride).

