
                                         

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Circ de la Safor el 26 de Gener de 2014.  

El Circ de la Safor és una impressionant muntanya valenciana de 1013 m d'altura, entre les poblacions 

de l'Orxa i Vilallonga, a cavall entre les comarques de la Vall d'Albaida i la Safor, a la qual dóna nom. Es troba 

emmarcada a la serra d'Ador i als peus del circ corre el riu d'Alcoi o Serpis. 

L'espectacular forma de graderia amb imponents cresteries del Circ de la Safor recorda els circs glaciars 

dels Pirineus, formant una de les muntanyes més belles, singulars i úniques de la península.  

De les tres opcions existents per a pujar al cim de la Safor, anem a utilitzar la més fàcil i a la vegada la 

menys coneguda de totes. La tornada la farem tranquil·lament per la Via Verda del Serpis.  

OBSERVACIONS: Hi haurà una ruta alternativa d’uns 10 quilòmetres per la via verda, per a tots els que 

no vulguem fer la pujada al cim de la Safor. Per la via verda passarem alguns túnels, amb la qual cosa es 

recomana l’ús de llanterna. Al final de l’excursió, en  la Font de Reprimala, hi ha un bar. 

Itinerari: La Llacuna de Villalonga, Cim de la Safor, Pla de la Nevera, Font dels Olbis, Font Serquera, Via 
Verda del Serpis, Assut Morú, Font Reprimala (Villalonga).   
 

 
 
 

 

 

 

   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 24 de Gener.  Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats.  
La reserva cal fer-la als telèfons: 689 747 136 / 690 027 459 (Maite)  
Cal dur l'esmorzar, aigua i calçat adequat.   

 
 

L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 
 

Dades del sender: 
 
Longitud: 16 quilòmetres. 
Duració: 5’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu  900 m. 

 


