
  Nova caminada del Grup de CAMInants Dissabte 17 de setembre de 2016 

 Bocairent (circular)  La Vall d’Albaida 

 
elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció  

PROGRAMA    

1. Trobada i 
eixida 

08.00 Bocairent, aparcament antiga estació de tren (on l’hotel). Farem recompte 
d’inscrits. Caminarem part de l’etapa de Bocairent a Ontinyent i tornarem a 
Bocairent. En ser circular, no cal desplaçar cotxes. Arribeu amb puntualitat! 

2. Arribada 13.00 – 13.30 Bocairent. Qui vol anar-se’n recuperarà el cotxe i la resta anirem a dinar.  

3. Dinar 14:00 Bocairent, bar del Ravalet (c/ Bisbe Miró). Si voleu reservar per dinar, 
indiqueu-ho al full d’inscripció. Menú 12€: amanides, embotit de Mariola, 
arròs al forn i per a postre pastís de canyella, cerveses i vi.  

4. Visites 16:30-19:00  Visita de les covetes dels Moros 1 hora i mitja, recorrerem tots els 
passadissos i cavitats fetes dintre la roca. Preu 2€. 

 Visita guiada pel nucli antic de Bocairent. Gratis. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia, transport, dinar i visita Robert 661111169 robert1974bocai@gmail.com 

US CAL SABER   

Dificultat 11 km per sendes i camins amb poc desnivell. Dificultat mitjana-baixa. 

Cal portar... 
Aigua, calçat còmode, mòbil. Opcionalment, ulleres de sol, barret... 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 2/2011 de l’Esport de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne pel 
seu compte o del coordinador del Camí. 

Què és el Camí? 

El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que uneix tots els pobles i visita tots els llocs 
bonics d’aquest país. És de baixa dificultat i l’estem construint entre tots: 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 

25 SET  Ports Cinctorres – Forcall 10 baixa cotxe 
 Ximo Segura 
677210491 

1-2 OCT Costera Genovés-Xàtiva 13 Mitjana cotxe 
Isabel 654872657 
belpina@hotmail.com 

 
 

http://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQwTZsKPfn-XVCC0HIdiPqZERjXvOQCI0UNp81K69Ua434XQ/viewform
http://www.google.es/maps/place/Hotel+L'Estaci%C3%B3/@38.7624061,-0.6091164,147m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd61789a3735a61f:0x6c6c5f79cb871894!8m2!3d38.7620886!4d-0.609722
http://www.google.es/maps/place/Ravalet+Bar+-+Restaurante/@38.766669,-0.6133457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd61788ffe11695d:0xfb4585a0aed9519!8m2!3d38.766669!4d-0.611157
mailto:rmarti@elcami.org
mailto:robert1974bocai@gmail.com
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
http://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera


 
 
  
 

El Camí de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida 

De Bocairent a Bocairent en direcció Ontinyent 


