
Nova caminada del grup de CAMInants Dijous 7 de març de 2019

DÉNIA – XÀBIA (Reportatge Terra Viva, à Punt)  MARINA ALTA

Pàgina del tram elcami.cat/tram/marina-alta
Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció(límit 60 persones).
Programa
1. Trobada i

eixida
9.00  Club nàutic de Dénia  .   Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat!. Els 

organitzadors haurem deixat cotxes a Xàbia per poder tornar. Agraïm la vostra 
col·laboració!

2. Esmorzar 12.00 → 12.30 De pa-i-porta a l’àrea recreativa de la Plana. 10,2 km
3. Arribada 14.00 -14.30
4. Dinar 14.30 → 16.30 Rest. Palau de Xàbia, Xàbia. Dinar de menú (12-15€). Opcional. Cal reservar-hi 

plaça a la inscripció. 
5. Visita 16.30 → 18.00 Visitarem Xàbia de la mà de Ximo, arqueòleg municipal: convent, muralla, 

riurau, dos fossars medievals, llotgeta, mercat i església gòtics, museu 
municipal, capella Sta Anna. 

6. Tornada 18.00 Recuperarem els cotxes en acabar la visita de Xàbia

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí i guia Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org 
Transport Organitza els cotxes Mayte                                             
Dinar Reserva el restaurant Mayte                                             652864468
Visites Gestiona les visites Ximo                                               
US CAL SABER
Dificultat Moderada 16,6 km, 333 m pujada i 292 m baixada.

Cal portar...
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, barret, 
crema solar, bastons, compàs, llanterna i xiulet. 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  )  .

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/
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
https://www.google.es/maps/dir/38.7852038,0.1626822/38.8363883,0.1190146/@38.8371062,0.1117246,15.62z/data=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.1596403!2d38.7849108!3s0x129e0f9b408d6821:0xe9a14f43acd1f6ab!1m0!3e0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePeiu8DNi0F0aILLAW42NiP4UQL31kA_ZhNa4ANjRmyEx82w/viewform
http://www.elcami.cat/tram/marina-alta
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Palau+de+J%C3%A1vea/@38.7888884,0.1628991,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe0f97b65be7b7a1!8m2!3d38.7890695!4d0.1631665
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B048'23.0%22N+0%C2%B011'09.5%22E/@38.8039221,0.1805889,1638m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.806395!4d0.185972


P club nàutic. Inici de caminada

Dénia i les Rotes

Torre del Gerro

Costa de les Rotes

El Camí a la Marina
Dénia – Xàbia 

Accés en cotxe al club nàutic (20 min)

Vila de Xàbia




