
Nova caminada del grup de CAMInants Diumenge 12 de juny de 2016 

Castelló de la Plana Borriol La Plana Alta 

  

  

 
Pàgina de tram Penyagolosa 
 

Inscripció Per disposar de cotxe per a la tornada, inscriviu-vos en aquest enllaç 

Eixida 
Castelló de la Plana, Plaça de les Aules  8:30 presentació, recompte de caminats 
09.00 h  eixida.   Farem un recompte d’inscrits.  

Respecteu els caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

Arribada 
Borriol, sobre les 14 hores, la tornada cap a Castelló la farem en autobús 
(exides des de Borriol: 19: 45, 21:00, 22:00), en acabar les visites 

Dificultat Baixa. Hi ha uns 200 metres de desnivell. Calen botes en alguns trams.  

Distància 10 km. 

Dinar (opcional) 
 

 Dinarem a Borriol al bar Casa Àngel, cal reservar i elegir menú abans del 10 de juny 
(tlf: 627107837 ; 679413042) 

Visites 

 Matí: patrimoni del nucli vell de Castelló de la Plana, la Torreta Alonso, el 
Castell d’En Nadal, el poblat iber del Tossal de les Forques, Molí medieval, via 
Augusta, l’ermita de Sant Vicent, 
 Vesprada: nucli vell de Borriol,  església de San Bartolomé, la Moreria i el 
Calvari 

Allotjaments  

Guia Cristian Linares                            

Coordinadora d’excursió Merche Martínez                          610860228   

Coordinador d’excursió    

Coordinador del Camí Ramon Martí         647870222     rmarti@elcami.org 

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

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 Etapa Km Dificultat Transport Coordinador(s) 

25 
setembre 

Plana Alta Borriol Moró 10 km Baixa cotxe 
Ramon Martí  
647870222 

1-2 
d’octubre 

Costera Barxeta Genovès Xàtiva 
? km 
?km 

 
 

Cotxe 
Vetlladors de la 
costera 

 

 

Per qualsevol dubte o si voleu organitzar una excursió, contacteu amb Ramon Martí: 647870222 rmarti@elcami.org 

http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
https://docs.google.com/forms/d/1O0DYwiRIkFPmx1Tpcs4Y8j1VQ-BIh_QYmuVC-dW1zso/viewform
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org


 

 

 

 

 


