
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. C67

Diumenge  3 d’octubre de 2021

Fontanars dels Alforins→La Bastida de les Alcusses La  Vall d’Albaida/ Costera

Brancal de la serra Grossa  

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  ompliu el   full d’inscripció     
(La visita de la Bastida màxim 20 persones)

PROGRAMA


Trobada i 
Eixida

8:30

Fontanars dels Alforins     Plaça l’alqueria dels àlbers   Farem recompte d’inscrits. 
Arribeu amb puntualitat!
 (B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada. Agraïm 
la vostra col·laboració.

🍎 Esmorzar 10:30 La Bastida de les Alcússes

Visita 11;00 La Bastida.  Durada: hora i mitja. Cost: Gratuït. Màxim del grup per la visita: 20 
persones.

Eixida 13:00 La Bastida( depenent de si s’allarga la visita)
Dinar 14:00 Pel camí. Porteu menjar de pa i porta

🏁 Arribada 16:00 Arribada a l’aparcament dels cotxes a la carretera de Moixent

 Tornada 16.00  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 
ORGANITZACIÓ

📞 Coordina
ció

Ramon Martí  647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia a la 
Bastida

Lupe                 
          
687836545      

 Transport  Telèfon
US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Moderada Per a qui té una  preparació 
física 

→12,88 km ↑281m ↓356m
(7 km abans de la visita i 6 km després

de la visita) 

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

⚖ Bondat Pel bé de totes, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat · 
respecte

 Qui som
L’Associació Cívica el Camí al País Valencià som una associació que té com a objectiu la 
consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit  
valencià.

https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
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/tram/vall-dalbaida-costera
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJebCRQpaByiRgm3BWQwgqm32qm5ciz8z42itxFk0M-u19Dg/viewform
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Alqueria+dels+%C3%80lbers,+14,+46635+Fontanars+dels+Alforins,+Val%C3%A8ncia/@38.7830371,-0.7888248,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61650442df3b59:0xfaad52a51b30afe5!2s46635+Fontanars+dels+Alforins,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d38.7828259!4d-0.7852154!3m4!1s0xd616505ba29248b:0x96f958b327230b28!8m2!3d38.7848159!4d-0.785302?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/La+Bastida+de+les+Alcusses/@38.8147652,-0.8030842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6165888283ff25:0x51cbf37f60fb97d3!8m2!3d38.8148745!4d-0.8009602?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/La+Bastida+de+les+Alcusses/@38.8147652,-0.8030842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6165888283ff25:0x51cbf37f60fb97d3!8m2!3d38.8148745!4d-0.8009602?hl=ca&authuser=0


El Brancal de la Serra Grossa
 Fontanals  dels Alforins → La Bastida →  Carretera de Moixent
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