
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Barranc de las Umbrías (Gúdar) el dia 

18 de juny de 2017.  

En l’última excursió oficial de la temporada, anem a caminar vora el riu Blanc, afluent de l’Alfambra, i el 

barranc de las Umbrías, els dos al terme de Gúdar, poble que dona nom a tota la serra; La serra de Gúdar està 

situada en el sector central del Maestrat de Terol, on es troben les muntanyes més altes, com és el cas del 

Peñarroya que amb 2028 metres és el punt més alt de la província de Terol. 

El paisatge està format per grans extensions de pi albar, savines i ginebres, intercalat amb prats de 

muntanya on pasturen vaques i ovelles. Tot aquest bell conjunt, situat per dalt dels 1500 metres, està rematat 

per profunds barrancs que en aquesta època porten un poc d’aigua.  

OBSERVACIONS: Hi haurà una alternativa de dificultat baixa. Al final de la ruta es pot dinar en algun bar 
de Gúdar. Creuarem el riu en vàries ocasions per damunt de les pedres (podeu portar calcer de recanvi). 

L’autobús farà parada al Seminari de Moncada. 

Itinerari: Caños de Gúdar, Mas de la Solsida, Majada del Mas, Barranc de las Umbrías, Font de la Dehesa, 
Mas de las Costeras, Gúdar.    
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 16 de juny. 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 al telèfon:  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: 14 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa/Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 300 m.   

 

http://www.xafant-talons.org/

