
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 1 de juliol de 2017 

 EXCURSIÓ AMB BANY A LES CALES DE XÀBIA  MARINA ALTA 

 

 
 

 

Pàgina del brancal elcami.cat/tram/marina-alta 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada i 
eixida 

08.00 Xàbia, aparcament de la cala Blanca. Farem un recompte d’inscrits. En ser 
circular, tornarem a peu als cotxes al final del matí. Respecteu els caminants 
que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

2. Itinerari  Caletes de cala Blanca – poblet del Portitxol ’50 – cala de la Barraca ‘15 – cala 
de les Palleses ‘40 – cap Prim ‘30 – cala de la Sardinera ‘20 – cala Blanca ‘40   

3. Esmorzar 11.00 → 12.00 Ens banyarem i farem un esmorzar-dinar de pa-i-porta a la cala Sardinera.  

4. Arribada 12.45 – 13.15 Xàbia, aparcament de la cala Blanca. Servei d’autobús a Xàbia a 5 min. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí Ajuda els organitzadors Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia Coneix la ruta i condueix el grup Mayte i Gram                                 652864468 

US CAL SABER   

Dificultat Baixa-mitjana. 6,5 km. Desnivell acumulat 335 m. Circular, combinació del SL-97 i SL-98. 

Cal portar... 
Bon calçat per a roca i aigua, roba lleugera i aigua, mòbil, banyador, tovallola i sabates de 
goma per banyar-se (és una cala de còdols). Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts. 

Per la vostra 
seguretat 

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar 
en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme (Llei 
valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del coordinador del Camí. 

Què és el Camí? 
El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i visita 
tots els llocs bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar o 
participar en una excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants). 

 

Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 

Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia 

17 SET Plana Baixa Xilxes – la Vall d’Uixó  13  baixa Privat A confirmar 

10 OCT Safor Oliva – Gandia  12  baixa Privat A confirmar 
  

http://www.elcami.cat/tram/marina-alta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet1R6VNbwwoJoQ3XvjDks5TpoEyKpqssDW0pVa_vZRVg09Hw/viewform
https://www.google.es/maps/place/Glorieta+de+Guillermo+Pons,+03738+J%C3%A1vea,+Alicante/@38.7632608,0.2035039,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x129e0ee953db929b:0x8516c63fd9839644!2s03738+Cala+Blanca,+Alacant!3b1!8m2!3d38.7622233!4d0.2009155!3m4!1s0x129e0eeca20dfba5:0x289cfedc02b28cc8!8m2!3d38.7632587!4d0.2046009
https://www.google.es/maps/place/Glorieta+de+Guillermo+Pons,+03738+J%C3%A1vea,+Alicante/@38.7632608,0.2035039,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x129e0ee953db929b:0x8516c63fd9839644!2s03738+Cala+Blanca,+Alacant!3b1!8m2!3d38.7622233!4d0.2009155!3m4!1s0x129e0eeca20dfba5:0x289cfedc02b28cc8!8m2!3d38.7632587!4d0.2046009
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta
http://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera


 

  
 

 
 

C
am

í b
ran

cal d
e

 la C
o

sta d
e

 la M
arin

a 

X
àb

ia – la G
u

àrd
ia: C

am
í lo

cal d
el P

o
rtitxo

l 


