
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte  9  de febrer de 2019

Terrateig → Aielo de Rugat  La Vall d’Albaida

Pàgina del tram El brancal al Serpis i el Vernissa

Inscripció Ompliu el formulari en aquest    enllaç d’inscripció  
PROGRAMA 
DISSABTE

1. Trobada 
i eixida

9.00 Terrateig. Plaça de l’Oli. Farem 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. Tot seguit farem la visita de Terrateig. 
Pel camí visitaríem Rugat, el castell d’Aielo (12:30), i Aielo.

2. Esmorzar 10.30–11.00 Montixelvo. Porteu menjar de pa-i-porta.
3. Arribada 13.00–13.30 Aielo de Rugat  
4. Tornada 13.30–14.00 Tornarem els conductors i si pot ser, els passatgers, als cotxes abans de dinar.
6. Dinar 14.30–16.30 Aielo. Opcional. Bar Aielo. Calçotada. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 20€.
Coordinador del Camí Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org 
Guia Coneix la ruta i condueix el grup      Xavi                     
Transport Reparteix els cotxes Xavi                                                
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic Xavi                                                
Visites Gestiona les visites i entrades Xavi                                                
US CAL SABER
Dificultat  Moderat. Indicat per a qui té preparació física11,1km 363 m de desnivell( Saber-ne més)

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  )  .

MAPA DE  LA FITXA

Calendari de properes excursions del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants
Data Comarca Ruta Km Dificultat Notes

10 febrer Vall d’Albaida Aielo de Rugat- Salem 11 Moderada

3 març
Comtat/ Vall 
d’Albaida

Agres- Bocairent  12 Fàcil

El Camí brancal del Serpis i el Vernissa
Terrateig →Aielo ( Etapa 2)

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/
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
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.google.es/maps/place/Bar+Aielo/@38.8820593,-0.3434912,135m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd6193a2871c2e4f:0x437001be52cd4d1a!2s46842+Aielo+de+Rugat,+Provinsi+Valencia!3b1!8m2!3d38.8821129!4d-0.3436568!3m4!1s0xd6193c3de2a4345:0xdf11892074186a67!8m2!3d38.8820292!4d-0.3429788?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/46842+Terrateig,+Provinsi+Valencia/@38.8942629,-0.3229396,208a,35y,88.73h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd619367c8f7c593:0xcf1e23edda26a890!8m2!3d38.8949121!4d-0.320436?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAuSb7gUOvTYZ32fTer1Dg4apYUeSvDC-qEhF7lD8YvC_Hog/viewform
https://www.elcami.cat/tram/safor-vall-dalbaida-comtat-marina-alta
https://www.google.es/maps/place/46842+Montixelvo,+Provinsi+Valencia/@38.8914499,-0.3379177,216a,35y,242.97h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd61939d01184353:0x54d3db7620ae5926!8m2!3d38.8909841!4d-0.3391465?hl=id&authuser=0
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