
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. C70

Dissabte 23 d’octubre de 20

Monestir de Porta Coeli→Serra El Camp de Túria

El Camí a l’Horta, el Camp de Túria i el Camp
de Morvedre  

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  ompliu el    full d’inscripció   

PROGRAMA


Trobada i
Eixida

9:00

Monestir de Porta Coeli 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 Arribada al coll d’Espartal  i esmorzar. (Opcional) pujada fins a la  Gorissa  i esmorzar al
cim (1 hora).

11:30 Continuació del camí fins a la font de la Deula.

🏁 Arribada 12:30 Arribada a   Serra  

Visita  12 30-
14.00

Visita de Serra i el museu de l’oli. Gratuît.   (museu màxim 15 persones) durada 1 hora   
i mitja.

Dinar 14:30 Dinar de pa-i-porta a Serra(hem de portar el menjar damunt) Àrea recreativa 
Aliguetes, font de Marianet.

 Tornada 15.30  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

ORGANITZACIÓ

📞 Coordina
ció

Ramon Martí 647870222 ensumantlaterra@gmail.com

Guia
Josep Lluís 
Quixal 669 402242

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+   Moderat Per a qui té una  preparació física →5,05 km ↑243m ↓214m( opció

voluntària :pujada a la Gorissa 1 km)  

🎒 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  

https://elcamialpv.blogspot.com/
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/Font+del+Marianet/@39.6959692,-0.4246036,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60685dd86902b3:0x17818838e8c150a4!2s46118+Serra,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.6858588!4d-0.427837!3m4!1s0xd6068f69379ae7d:0xabaef70dafe6165!8m2!3d39.6958278!4d-0.4256167?hl=ca&authuser=0
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
https://www.google.es/maps/place/Font+de+Deula/@39.6860974,-0.4300273,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60685dd86902b3:0x17818838e8c150a4!2s46118+Serra,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.6858588!4d-0.427837!3m4!1s0xd606966366b68cf:0x73814674a359b8ee!8m2!3d39.6849883!4d-0.4369506?hl=ca&authuser=0
https://www.elcami.cat/tram/horta-camp-de-turia-camp-de-morvedre
https://www.elcami.cat/tram/horta-camp-de-turia-camp-de-morvedre
https://www.google.es/maps/place/Cartoixa+de+Porta+Coeli/@39.6845747,-0.4732781,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60685dd86902b3:0x17818838e8c150a4!2s46118+Serra,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.6858588!4d-0.427837!3m4!1s0xd60685d8d74dc89:0x4b40001c1355705f!8m2!3d39.6827154!4d-0.4733861?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehji8QWUxYFcZ3GIR8v07TevmTWiq1U-9AOeSvGYZEGCFMzw/viewform
https://www.google.es/maps/place/LA+GORISSA+SERRA/@39.6846028,-0.4556793,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd60685dd86902b3:0x17818838e8c150a4!2s46118+Serra,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d39.6858588!4d-0.427837!3m4!1s0xd60692ea99c3307:0x8811c82cbb1db5ff!8m2!3d39.6830803!4d-0.4444519?hl=ca&authuser=0


valencià.

El camí a l’Horta el Camp de Túria i el Camp de Morvedre
 Cartoixa de Porta Coeli→  Serra
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