
Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 7 de maig de 2016 

La Font d’en Carròs Oliva  La Safor 

 

 

 

 
 
Pàgina de tram Vall d'Albaida- Safor- Costera 
 

Inscripció Per disposar de cotxe per a la tornada, inscriviu-vos en aquest enllaç 

Eixida 
La Font d’en Carròs,  08.00 h. El punt de trobada és al carrer del Molí primer, en 
front el Parc de Tirant i Carmesina. Punt de trobada. Farem un recompte 
d’inscrits. Enviarem cotxes a Oliva per facilitar la tornada a la Font d’en Carròs 

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

Arribada Oliva, sobre les 12:30 13.00 – h en arribar farem la visita guiada per Oliva 

Dificultat Baixa. Hi ha uns 300 metres de desnivell. Calen botes en alguns trams.  

Distància 8,4 km. 

Dinar (opcional) 
Feu la vostra pròpia reserva 
en un dels bars de la zona 

 Dinarem a Oliva en un bar, podeu portar dinar de pa i porta o fer-vos un menú o 
entrepà al bar. 

Visites 
Sols eixir farem una visita de mitja hora per la Font d’en Carròs, farem unes tres 
hores de caminada i en arribar a Oliva farem una hora de visita guiada  per Oliva. 

Allotjaments  

Guia Xavier Ribés                          647473459  

Coordinadora d’excursió Xavier Ribés                             647473459   

Coordinador d’excursió    

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.  

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) 

14 MAIG Plana Alta 
Caminada de senyalització a les 
Alqueries (ajuntament 9h) 

? km Baixa Tren 
Ramon Martí  
647870222 

21 MAIG 
22 MAIG 

Alt Maestrat 
Ports 

Catí – Ares  
Ares – Vilafranca 

19 km 
14 km 

Alta 
Mitjana 

Cotxe 
Joan Andreu 
i vetlladors 

 

 

Per qualsevol dubte o si voleu organitzar una excursió, contacteu amb Ramon Martí: 647870222 rmarti@elcami.org 

 

http://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera
https://docs.google.com/forms/d/1PfnOmxKCIwoiOr0gLwHU0o_rLWRcS2EjDpsPtoTmwh8/viewform
https://www.google.es/maps/dir/38.9196399,-0.1696798/@38.919041,-0.1711819,18z?hl=ca
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
http://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
mailto:rmarti@elcami.org


Tram Vall d’Albaida- Safor-Costera 

 

 

 Etapa La Font d’en Carròs Oliva 

 


