
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 30.9 i diumenge 1.10.2017 

 DÉNIA – XÀBIA (III APLEC DEL CAMÍ AL PAÍS VALENCIÀ)  MARINA ALTA 

 

 

Pàgina del tram elcami.cat/tram/marina-alta 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció (límit 60 persones). 

SEU DE L’APLEC I ALLOTJAMENT 

El dinar, la xarrada i el sopar es faran al restaurant Palau de Xàbia, plaça de l’Església, 10. Podem dormir al 
gimnàs del col·legi Vicente Tena, av. Ramon Llidó, 10, Xàbia. Hi ha màrfegues i dutxes separades. Cal portar 
sac de dormir manteta i tovallola de dutxa. Indiqueu si voleu quedar-hi a la inscripció. Més allotjaments ací. 

DISSABTE 30.9: CAMINADA I XARRADA 

1. Trobada i 
eixida 

08.00 Tots els que porteu cotxe heu d’indicar-ho a la inscripció i acudir a l’aparcament 
al c/ Barranquet, Xàbia. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
Repartirem cotxes i anirem al club nàutic de Dénia, on començarem la ruta 
puntualment a les 08.45. 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 
i dinar 

14.30 – 15.30 Rest. Palau de Xàbia, Xàbia. Dinar de menú (12-15€). Opcional. Cal reservar-hi 
plaça a la inscripció. Els que acabem més prompte, anirem a recuperar els 
cotxes deixats a Dénia. Després ens instal·larem al col·legi Tena. 

4. Xarrada  18.00 → 19.00 Breu repàs del present i futur del Camí, precs, preguntes i suggeriments. 

5. Sopar 20.00 → Dansades (a confirmar) i sopar d’entrepans al rest. Palau de Xàbia (6-10€).  

DIUMENGE 1.10: VISITA I CLOENDA 

1. Visita  09.00 → 13.00 Partint del col·legi Tena, 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. En acabar, cloenda i comiat. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí i guia  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    
Dormir Gestiona l’allotjament Rafa                                                           650117119 
Transport Organitza els cotxes Graeme                                                            637226864 
Dinar  Reserva el restaurant Mayte                                                            652864468 
Visites Gestiona les visites Ximo                                                             

US CAL SABER   

Dificultat 16,6 km, 333 m pujada i 292 m baixada. Dificultat mitjana. 

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/tram/marina-alta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-2ZHEIPiulYfr9PIz8iyFwm2wbzHRmddIHQUuJcViSHu4_w/viewform
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.com/maps/place/CEIP+VICENTE+TENA+JAVEA/@38.786874,0.163034,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff5958afc408ede0!8m2!3d38.7862714!4d0.1623684?hl=ca-ES
http://va.xabia.org/ver/1033/On-dormir.html
https://www.google.es/maps/dir/38.7852038,0.1626822/38.8363883,0.1190146/@38.7850963,0.1581283,16.21z/data=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.1596403!2d38.7849108!3s0x129e0f9b408d6821:0xe9a14f43acd1f6ab!1m0!3e0
https://www.google.es/maps/dir/38.7852038,0.1626822/38.8363883,0.1190146/@38.7850963,0.1581283,16.21z/data=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.1596403!2d38.7849108!3s0x129e0f9b408d6821:0xe9a14f43acd1f6ab!1m0!3e0
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://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
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.com/maps/place/CEIP+VICENTE+TENA+JAVEA/@38.786874,0.163034,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff5958afc408ede0!8m2!3d38.7862714!4d0.1623684?hl=ca-ES
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.com/maps/place/CEIP+VICENTE+TENA+JAVEA/@38.786874,0.163034,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff5958afc408ede0!8m2!3d38.7862714!4d0.1623684?hl=ca-ES
mailto:rmarti@elcami.org
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
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
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Cap de Sant Antoni i Xàbia 

Accés en cotxe al punt de trobada des de l’AP-7 / Gata 

Accés en cotxe al club nàutic (20 min) 

Dénia i les Rotes 


