
                                         

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra d’Irta el 12 de Gener de 2014.  

El Parc Natural de la Serra d’Irta i la seua Reserva Natural Marina és un lloc privilegiat, situat en la 

comarca del Baix Maestrat, entre els termes municipals de Peníscola, Santa Magdalena de Polpís i Alcalà de 

Xivert-Alcossebre que va ser protegit l’any 2002.  

Per a conèixer millor aquest paratge, hem preparat una excursió d’allò més completa; començarem amb 

les precioses vistes des de l’ermita de Santa Llúcia i Sant Benet (S.XVII) d’Alcossebre, per a continuar pujant 

per la torre Ebri i el cim de Campanilles, que amb 572 metres, és el punt més alt de la serra.  La baixada cap a 

la mar la realitzarem per l’estret i exuberant barranc Font de la Parra, per a continuar paral·lels a la costa 

resseguint xicotetes cales fins l’arribada a la platja de les Fonts d’Alcossebre.   

OBSERVACIONS: Cal baixar en precaució en alguns punts del barranc. L’excursió la podrem allargar o 

acurtar un parell de quilòmetres. Dinarem en arribar al càmping on hi ha un bar. 

Itinerari: Alcossebre (Ermita Santa Llúcia i Sant Benet),Torre Ebri, Campanilles, Barranc Font de la Parra, 
Font de la Parra, Cala Cubanita, Càmping Ribamar, Alcossebre.   
 

 
 
 

 

 

 

   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 10 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: 15 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta 
Desnivell: acumulat positiu 350m. / negatiu  600 m. 

 


