
COS DE LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià.C110

Dissabte 28 de gener de 2022

Busot  → Aigües  l’Alacantí

El Camí Brancal de la Foia de Xixona

📋 Inscripció
 Cal que ompliu el   full d’inscripció   (Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres, Ramon Martí ( 647870222)
 Us recordem que la inscripció és obligatòria.

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

9.00   La plaça de l’Ajuntament de Busot.   Farem recompte d’inscrits.  Arribeu amb 
puntualitat! 
(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada.  Agraïm la 
vostra col·laboració.

Eixida 9.30 Eixida cap a  les coves

📷 Visita 11.00 Visita de les coves del Canelobre. Preu de la visita a les coves del canelobre 5 euros.

🍎 Esmorzar 11.40 Pel camí, en eixir de la visita de la cova. Porteu menjar de pa-i-porta.

Eixida 12.00 Eixida cap a Aigües

📷 Visita 14.00 Parada i visita al Preventori d’Aigües. Visita curta i explicativa

🏁 Arribada 15.00 Aigües

 Dinar 15.00 Aigües . Dinar de restaurant ( pendent de confirmar menú i preu)

 Tornada 16.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes.
ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació
Ramon Martí  
Anna / Emi 647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Jaume Varó  Dinar          Anna/ Suni 615488724
 Transport Ramon Martí 647870222 Visita          Anna 667355690

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+

Moderat Màxim 20 km o 525 m de desnivell Indicat
per a qui té preparació física →13,38km ↑466 m ↓484 m

🎒 Porteu Aigua, botes o calçat d’esport, barret, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres i crema de sol, 
bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.

 Qui som L’Associació Cívica el Camí al País Valencià som una associació que té com a objectiu la 
consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit  valencià.

https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+d'Aig%C3%BCes/@38.5004056,-0.3646839,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6223439ee12f21:0xab389e228f4d19d5!2s03569+Aig%C3%BCes,+Alacant!3b1!8m2!3d38.5008544!4d-0.3636553!3m4!1s0xd622343638910c1:0x944f18c0a1706ae9!8m2!3d38.5005067!4d-0.3638594?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/Cova+dels+Canelobres/@38.5107753,-0.4153264,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd62252421b61be5:0x402af6ed721d7c0!2sBusot,+03111,+Alacant!3b1!8m2!3d38.4947474!4d-0.4219444!3m4!1s0xd6224e1968b6e2f:0xfdadc563f3fcd188!8m2!3d38.5103395!4d-0.4118882?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/Busot,+03111,+Alacant/@38.4845024,-0.4193918,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd62252421b61be5:0x402af6ed721d7c0!8m2!3d38.4947474!4d-0.4219444?hl=ca&authuser=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx23aMsntywAcPhk4lC64FuPDedo2rJJxIyg_ygmNP-0p4AA/viewform
https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf


📅 Calendari Consulteu les properes excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

 FITEl Camí Brancal de la Foia de Xixona
Busot→ Aigües
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