
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Barranc de la Hoz (Aras de los Olmos) 

el dia 13 d’Abril de 2014.  

El Barranc de la Hoz o del Regajo es troba entre els termes municipals de Titaguas i Aras de los Olmos, 

en la comarca dels Serrans, formant un curt però bell barranc, que aporta el seu reduït caudal al Túria, a l’altura 

de l’àrea recreativa de la Caballera.   

Serà precisament en el poble d’Aras, vinculat històricament al veí Alpuente fins l’any 2001 en el que es va 

concedir el canvi de nom a Aras de los Olmos,  on començarem i acabarem esta ruta circular, utilitzant el GR-37 

per arribar al barranc i el SL-CV 22 per a tornar de nou a Aras, passant primer pel Molí de la Jarra que es troba 

en un estat ruïnós però que encara conserva la roda del molí, les sèquies i la bassa. 

OBSERVACIONS: Ruta fàcil però que cal estar atent per l’interior del barranc ja que poden haver algunes 

pedres que rellisquen. Podem dinar en La Nevera (bancs i taules per a fer pícnic) o en Aras Rural (restaurant).    

Itinerari: Aras de los Olmos, La Nevera, Loma del Carril, El Contador, Barranc de la Hoz o Regajo, Molí de 
la Jarra, Aras de los Olmos. 
 

 
 
 

 

 

 

   

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 11 d’Abril.  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, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
www.xafant-talons.org 

Dades del sender: 
 
Longitud: 12 quilòmetres. 
Duració: 3’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa/Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu  300 m. 

 


