
COS DE LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià.C113

Diumenge 26 de  febrer de 2023

Castell de Guadalest → Confrides  La Marina Baixa

El Camí brancal  de la Marina Baixa

📋 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    diumenge 26 de febrer

 Trobada 
i eixida 9.00

Oficina de turisme del Castell de Guadalest. 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  Benimantell

Visita 10:00  Visita de Benimantell.

🍎 Esmorzar 11.00 Pel camí, porteu menjar de pa-i-porta.

Visita Durant el recorregut passarem per Benimantell, on visitarem el poble, Beniardà i  Abdet on 
visitarem el trinquet , que és famós per l’antigor  de l’edifici.

🏁 Arribada 13.30 Confrides

 Tornada 13.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes per recuperar el vehicles
del Castell de Guadalest.

 Dinar 14.00 Confrides    Restaurant la Venta.   Menú  16.50, begudes a part.  
Organització de la caminada del 4/2/23

📞 Coordinació Ramon Martí 647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia
Bel Seguí/ Lluís 
Sellés  Dinar          Lluís  Sellés 619556427

 Transport Lluís/ Bel Seguí Visita Lluís i Bel 659290118
US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+

Moderat Màxim 20 km o 525 m de desnivell Indicat
per a qui té una preparació física 26/2→11,02km ↑538 m ↓304 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 

https://www.google.es/maps/place/La+Venta/@38.6853252,-0.2749207,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0xd61f51a94e3f36b:0x2d0d846d6489c9!2sLa+Venta!8m2!3d38.685321!4d-0.272732!16s%2Fg%2F1tjrr9hn!3m5!1s0xd61f51a94e3f36b:0x2d0d846d6489c9!8m2!3d38.685321!4d-0.272732!16s%2Fg%2F1tjrr9hn?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Oficina+de+turisme/@38.6758949,-0.1991378,19z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0xd61f647011b36e1:0x1415cabf319b5ca4!2s03517+El+Castell+de+Guadalest,+Alacant!3b1!8m2!3d38.6769639!4d-0.1983236!16zL20vMDVzcWQz!3m5!1s0xd61f6471a609227:0xd8d696642058a435!8m2!3d38.6757916!4d-0.1995269!16s%2Fg%2F11bwyxqhsy?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAW9u13PmH89yr9TxPWhS6ECTWO40BH0QmTZMLv8UEuxU2Pg/viewform
https://www.elcami.cat/marina-baixa-comtat
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


consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit  valencià.

📅 Calendari Consulteu les properes caminades al nostre blog elcamialpv.blogspot.com
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