
GRUP DE SENDERS
Club Excursionista de Gràcia
Sortida de Primavera 2020 -

Sagunt
1, 2 i 3 de maig de 2020

Primer dia:
Pr-cv-318 Albalat dels Tarongers.
Distància: 12,890 km
Durada: 4:30 h.
Desnivell positiu: 335 m
Desnivell positiu acumulat: 780 m
Alçada màxima: 427,4 m.

Segon dia:
Castell de Sagunt i Sant Cristòfol
Distància: 7,79 km
Durada: 2.30 h.
Desnivell positiu: 152 m
Alçada màxima: 152 m

Tercer dia:
La Marjal del Moro
Distància: 12,600 km
Durada: 4:00 h.
Desnivell positiu: 2,46 m
Desnivell negatiu: 1,04 m
Alçada màxima: 9,92 m.

Comentari del recorregut del 1r dia:

De Barcelona fins Albalat dels Tarongers, 340
quilòmetres per Autopista.

Pr-cv-318 punts d'interès: Albalat dels
Tarongers - Camí del Garbí - Camí de la Gronsa
- Carretera de Segart - Camí de la Murta - Font
de la Murta - Morró - Muntanya Redonda -
Barranc de les Merles - Camí de la Rodana -
Via Verda "Ojos Negros" - Albalat dels
Tarongers.

Dinar de motxilla

L'autocar ens portarà des d'Albalat dels
Taronges fins El Puig.

Sopar i dormir: Hotel Olimpia Ronda II.

---------

Comentari del recorregut del 2n dia:

Esmorzar: Hotel Olimpia Ronda II.

L'autocar ens portarà de El Puig fins a Sagunt.

Ruta circular a Sagunt per l'exterior de les
muralles del castell i pujada a Sant
Cristòfol, punts d'interès: Parc Monestir
Medieval i ruïnes romanes-Ermita de Sant



Miquel-Porta de Ferrissa-Enllaç amb el SL-
CV 42 "La Senda dels Lladres"-Porta Sud
del Castell-Mirador a la Calderona-Senda
Ibera-Horts de tarongers-Clot del Moro-
Camí dels molins-Ermita de Sant Cristòfol-
Barranc del Cano.

L'autocar ens retornara a El Puig.

Dinar: Hotel Olimpia Ronda II.

Tarda lliure.
Segons el temps disponible, l'autocar ens
portarà des de El Puig a Sagunt o València i
ens retornarà.

Sopar i dormir: Hotel Olimpia Ronda II.

---------

Comentari del recorregut del 3r dia:

Esmorzar: Hotel Olimpia Ronda II.

L'autocar ens portarà del El Puig fins a la
Platja de Puçol, 8 quilòmetres per carretera
local.

La Marjal del Moro o dels Moros és un
aiguamoll situat entre els termes municipals de
Puçol i Sagunt. És un espai protegit ZEPA,
Zones d’especial protecció per a les aus.
Durant la visita a La Marjal del Moro podent ser
observades moltes espècies d’aus que l’habiten,
a més es poden observar sense ser vistes i
espantar-les gràcies als sistemes de protecció i a
les infraestructures d’observació instal·lades en
els últims anys.
La ruta travessa pels camins de fusta que ens
porten des de la mateixa platja fins a l’interior

L'autocar ens retorna a El Puig.

Dinar: Hotel Olimpia Ronda II.

Retorn a Barcelona, 335 km. Per Autopista.
PREUS / INSCRIPCIONS:
Socis: 148 €
Socis, si no teniu Llicència Federativa: 158 €

Ens allotjàrem, en regim de pensió completa en l'Hotel Olímpia Ronda II, de El Puig.
Pernoctació en habitacions dobles amb bany.

Inscripcions:
Places limitades a 40 persones, i per tal de reservar habitacions, cal que des d'ara i fins al dia 31 de
març de 2020, feu l'ingrés de preinscripció i reserva de plaça per un import de 48 €.
La resta de l'import (100 € o 110 € en el cas de no tindrà Llicencia Federativa), es farà efectiu a partir
del dia 1 d'abril. Últim dia de pagament és dimarts dia 21 d'abril de 2020.

Si desitgeu reservar habitacions amb alguns companys en concret, cal enviar un correu a
"grupdesenders@cegracia.cat" amb els cognoms de les persones amb qui compartireu habitació, i



farem el possible per complaure la vostra petició.

El pagament:
S'ha de realitzar al compte de Senders. Com a pagaments a "Tercers" per La Caixa o per transferència
bancaria al compte: ES 03 2100 0850 1202 00 38 5140, en el cas de fer el pagament per transferència
des d'una entitat bancaria diferent de La Caixa, tenir en compte els tres dies de retard.
Sols amb per aquests dos procediments tindreu plaça a la sortida.
En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import, a tota persona que avisi per correu electrònic
a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat fins al diumenge anterior a la sortida, si es pot
cobrir la seva plaça amb algú de la llista d'espera.
Per fer l'ingrés cal seguir el procediment habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme del web
del Club: www.cegracia.cat.
Altres dades:
Sortirem amb l'autocar a les 7:00 del matí del divendres des d'Avinguda Vallcarca/Velázquez, i hi
ha prevista la tornada entre les set i les vuit del vespre de diumenge.

Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya. Els No
Federat han d'enviar un correu a "grupdesenders@cegracia.cat" amb el nom i dos cognoms, i el DNI
complet, abans de dimarts 21 d’abril de 2020.

Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica
grupdesenders@cegracia.cat.
La inscripció comporta que estic assabentat/da de les característiques i equipament necessari per a la
sortida i n'assumeixo els riscos en considerar-me capacitat/da per participar en l'activitat.
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