
COS DE LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí 
al País Valencià. C107 Cloenda 
2022

Diumenge  11 de desembre de 2022

11/12 Montcada- Bétera L’Horta  - Camp de Túria

El Camí brancal  de l'Horta Nord i el Carraixet

�
�

Inscripció
Per poder participar-hi  ompliu el full d'inscripció
La inscripció és obligatòria   Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al   
647870222 ( Ramon Martí)

Programa diumenge 11 de  desembre


Trobad
a
i eixida

9.00
Ermita de Santa Bàrbara de Montcada Farem recompte d’inscrits. Arribeu 
amb puntualitat! Ruta lineal(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la 
ruta per fer la tornada. Agraïm la vostra col·laboració.

Visita 10.00 Poblat ib  è  ric del Tos Pela  t – (Vistia Guiada per Josep Burriel – Arqueòleg Mcpal de  
Montcada)

�
�

Esmorz
ar 10.45 Esmorzar al finalitzar la visita

Visita 12:00 Alqueria  Islàmica de la T  orre Bofilla    i Vila Romana de  l’Horta Vella  
Arribad
a 14:00 Bétera

�
�

 Dinar 14:30

A l’Ateneu de Bétera. Cal reservar (Paella Valenciana o de Verdures + amanida i 
picadeta + fruita = 7,50 €)  No inclou beguda ni cafè, que es podrà consumir del bar 
de l’Ateneu

Acte de 
Cloenda 16:30

Passe de documental de resum de l’any el Camí al País Valencià 2022.
Camí actiu. Entrega de diplomes als sòcies i socis actius i organitzadors dels anys  
19/20/21/22

Tornada 17:00

Recuperarem els cotxes de Montcada   ( També hi ha servei de la L1 de Metro entre   
Bétera i Montcada -  duració del trajecte 10’)

ORGANITZACIÓ
Organitzaci
ó

Grup del Camí PV a la
comarca del Camp de
Túria

https://www.elcami.cat/lhorta-nord-camp-de-turia
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament/@39.1273463,-0.2913618,112m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd61c78e3e39bc99:0x3827b0258ae38cce!2s46614+Favara,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.1273709!4d-0.2913559!3m4!1s0xd61c78e6d79007f:0x3b7721d2b01d07ac!8m2!3d39.1274387!4d-0.2914845?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Torre+Bofilla/@39.5770713,-0.4249194,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6044411256a449:0xf63776b0e9d2f6c4!2s46113+Montcada,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5452518!4d-0.3960275!3m4!1s0xd6043140ece8631:0xa7aaa05153487042!8m2!3d39.5800972!4d-0.4291857?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/LLoma+del+Tos+Pelat/@39.5654407,-0.423052,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6044411256a449:0xf63776b0e9d2f6c4!2s46113+Montcada,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5452518!4d-0.3960275!3m4!1s0xd6044853ceb2775:0xd3abc3a476dc05d3!8m2!3d39.5599289!4d-0.420976?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/LLoma+del+Tos+Pelat/@39.5654407,-0.423052,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6044411256a449:0xf63776b0e9d2f6c4!2s46113+Montcada,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5452518!4d-0.3960275!3m4!1s0xd6044853ceb2775:0xd3abc3a476dc05d3!8m2!3d39.5599289!4d-0.420976?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+Santa+B%C3%A0rbara/@39.5463569,-0.3998535,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6044411256a449:0xf63776b0e9d2f6c4!2s46113+Montcada,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.5452518!4d-0.3960275!3m4!1s0xd6044427cfb7c39:0x6a054bbcc503ec1f!8m2!3d39.5475505!4d-0.4008329?hl=ca&authuser=1
https://docs.google.com/forms/d/1k6Q56HHzscoRKxmHLtgL8P9DDOLTXoarQef5TP1fFYo/edit


AC El Camí PV
Col·labora Ateneu de 
Bétera

📣 Guia
Grup del Camí PV a 
la comarca del 
Camp de Túria

669402242
670305271

 Transport
US CAL SABER

�
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Dificult
at
saber+

 Fàcil Indicat per a qui té 
una  mínima preparació 
física

11/12→12,66 km ↑86m ↓40 m

�
�

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


El Camí Brancal de l’Horta Nord i el Carraixet

 Etapa Montcada Bétera
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