
 
COS DE LA FITXA  

 Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 2 de febrer de 2019 

 SUERA → ONDA  PLANA BAIXA 

 

 
Pàgina del tram: elcami.cat/tram/plana-baixa 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   
1. Trobada i 

eixida 
8.30 SUERA: aparcament a l’avinguda Jaume I (“La Parada”). Recompte d’inscrits. 

Arribeu amb puntualitat!  Prèviament, els organitzadors haurem deixat cotxes al 
final de la ruta per fer la tornada. Agraïm la vostra col·laboració. 

 

2. Visites  Durant la caminada, visitarem Suera (9.00), Tales (10.15) i Artesa (11.45).  

3. Esmorzar 10.30→11.00 Tales: monument als Dolçainers. Porteu menjar de pa-i-porta.  

4. Arribada 13.00–13.30 ONDA: museu del Taulell. Farem una breu visita del museu (sense cost).  

5. Tornada 13.30→14.00 Tornarem els conductors i si pot ser, els passatgers, als cotxes i anirem a dinar.  

6. Dinar 14.00→16.00 Onda (lloc per determinar). Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost 15€.   

7. Visites 16.30→18.00 Opcional. Visitarem el castell i el nucli vell d’Onda (sense cost).  

ORGANITZACIÓ   
Coordinador del Camí  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    
Guia Coneix la ruta i condueix el grup Ramon Martí                               
Transport  Reparteix els cotxes Eloina                                                            617461688 
Dinar  Tria el bar o lloc de pícnic Eloina                                                             
Visites Gestiona les visites i entrades Eloina                                                             
US CAL SABER   
Dificultat Fàcil Per a qui té una mínima preparació física (saber+) →9 km ↕227 m 

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. 

Fem bondat Quan anem junts, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat, col·laboració, solidaritat, respecte. 

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). 

 

Calendari de properes excursions del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 
Data Comarca Ruta Km Dificultat Notes 
9 FEB Vall d’Albaida Terrateig – Aielo de Rugat 12 Moderat  
10 FEB   Vall d’Albaida Aielo de Rugat – Salem 10 Moderat    

https://www.elcami.cat/tram/plana-baixa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3pwmnwnEHV80uxAHfBxQLAgms9vESuFx2pQXqxoNUaAbTQ/viewform
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'03.7%22N+0%C2%B020'03.9%22W/@39.9515959,-0.3337753,451m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0xd607508d5a2238f:0x19491bca2b79433c!2s12223+Suera,+Castell%C3%B3!3b1!8m2!3d39.9528406!4d-0.3327795!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.951034!4d-0.3344279
https://www.google.com/maps/place/MONUMENT+ALS+DOL%C3%87AINERS+DE+TALES/@39.9483745,-0.3079106,647m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd600ad18808694b:0x402af6ed7224340!2sTales,+12221,+Castell%C3%B3!3b1!8m2!3d39.9448938!4d-0.3042778!3m4!1s0xd60752fb6450dfd:0xe0a139e0fb4e3f3e!8m2!3d39.9486261!4d-0.3070258
https://www.google.com/maps/place/Museo+del+Azulejo+Manolo+Safont/@39.9627766,-0.2725941,1153m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd5fe20218046c6b:0x402af6ed72241c0!2zT25kYSwgQ2FzdGVsbMOz!3b1!8m2!3d39.9604442!4d-0.2432307!3m4!1s0xd600a8da2850629:0x2cdd14bd13a29186!8m2!3d39.961814!4d-0.273757
http://www.museoazulejo.org/es/horarios.php
https://www.google.com/maps/place/Mercado+Municipal+Onda/@39.9631875,-0.2632414,330m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd5fe20218046c6b:0x402af6ed72241c0!2zT25kYSwgQ2FzdGVsbMOz!3b1!8m2!3d39.9604442!4d-0.2432307!3m4!1s0xd600a8a74bb096b:0xc40d4be25421b248!8m2!3d39.9639284!4d-0.2624012
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
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
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://www.elcami.cat/tram/safor-vall-dalbaida-comtat-marina-alta
https://www.elcami.cat/tram/safor-vall-dalbaida-comtat-marina-alta
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