
 Nova caminada del grup de CAMInants Diumenge 29 de maig de 2016 

 QUATRETONDA – LLUTXENT  VALL D’ALBAIDA 

  

  
elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera 
Fitxa d’etapes enllaç 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

Eixida 

Quatretonda, poliesportiu (av. Pobles de Benavent Googlemaps) 08 h.  
Des d'allí, ens desplaçarem en cotxe a la formatgeria de l’Heretat de Pere 
(Googlemaps), on deixarem els cotxes i que visitarem abans d’iniciar la ruta.  
Passarem novament per Quatretonda on pararem a esmorzar. 

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

Arribada 
Llutxent, monestir del Corpus Christi (1 km al N de Llutxent Googlemaps) 13–14 h 
La gent de Llutxent ens portarà en cotxe a la formatgeria on recuperarem els 
nostres cotxes. Després anirem a Llutxent a dinar i en acabar visitarem el poble. 

Dificultat Baixa  
Distància 8 km 
Dinar (opcional) 
Feu la vostra pròpia reserva 
a un dels bars 

Bar Trancj · Dotze, 1 LLUTXENT · 962294405  
Bar La Font · Pl. Indalecio Ribelles, 3 LLUTXENT · 962294038  
Bar el Mosset · Av.Poliesportiu, 8 LLUTXENT · 962294634 / 962923015 

Visites (després de dinar) El museu de l’Almàssera i el palau-castell dels Pròxita a Llutxent. 

Allotjaments 

Casa rural L’Heretat de Pere (4 km al S de Quatretonda) · 5 hab. dobles · 962132269  
Refugi/Alberg La Bastida (5 km al N de Quatretonda) · 20 places · 685633185 
Casa rural Castell (Llutxent) · 615029435  
Cabanes i alberg El Mas de Xetà (1,5 km a l’O de Benicolet) · 962131282  
Cases rurals: www.toprural.cat i www.tripadvisor.es 

Guia  Salvador Pons                                691114127   
Coordinador/a d’excursió Raül Oltra                               657094067  raulmanko@hotmail.com 
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.  
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 del Camí (2€/dia) o renunciar al dret d’assegurança. 

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) 
12 JUNY Plana Alta Castelló de la Plana - Borriol  11 km Baixa Cotxe Vetlladors de Borriol 
25 SET Plana Alta Borriol – Sant Joan de Moró  11 km Baixa Cotxe Vetlladors de Borriol 

 
  

http://elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera
http://elcami.cat/system/files_force/tram/documents_interes/tram_vall_dalbaida-safor-costera-_castello_de_rugat-rotova.pdf?download=1
http://docs.google.com/forms/d/1woSBRlgnkRXiM0dTqSjV3H-EBRU74jLZ2JwPRYj-fzg/viewform
http://www.google.es/maps/place/Av.+Pobles+de+Benavent,+115,+46837+Quatretonda,+Valencia/@38.9453685,-0.3965597,437m/data=!3m2!1e3!4b1!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0xd61965ff66843db:0xe7c41e7e85a873f0!2sAv.+Pobles+de+Benavent,+46837+Quatretonda,+Valencia!2m2!1d-0.3954648!2d38.9453663!3m4!1s0xd61965f8035d47f:0x7558dda1060a6722!8m2!3d38.9453813!4d-0.3954702
http://www.google.es/maps/place/HERETAT+DE+PERE,+QUESERIA+Y+AGROTURISMO/@38.9242641,-0.3919002,622m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd619604d08ab247:0x6fa6fd2b9307197f!2sHERETAT+DE+PERE,+QUESERIA+Y+AGROTURISMO!8m2!3d38.924853!4d-0.390679!3m4!1s0xd619604d08ab247:0x6fa6fd2b9307197f!8m2!3d38.924853!4d-0.390679
http://www.google.es/maps/place/Convent+de+San+Dom%C3%A9nec,+46838+Llutxent,+Valencia/@38.9526452,-0.3559967,297m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd6195b6308c8301:0x604b94a6d4dd9127!8m2!3d38.9526521!4d-0.3551988
http://www.heretat.com/valencia/valencia.htm
http://refugialberglabastida.blogspot.com.es/
http://www.elmasdexeta.com/nosotros/
http://www.toprural.cat/
mailto:raulmanko@hotmail.com
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
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
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