
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra Gelada (Benidorm/l’Alfàs del Pi) 
el dia 14 de juny de 2015.  

La Serra Gelada és una alineació muntanyosa situada a la costa de la Marina Baixa, entre l'Alfàs del Pi i 

Benidorm. Formada per un impressionant relleu que s'alça abruptament sobre la plana costanera, la serra dóna 

lloc, en el seu front litoral, a penya-segats de més de 300 m conegudes amb el nom de les Penyes de l'Albir on 

es troben reductes de vegetació d'un valor excepcional. Les puntes de la Bombarda pel nord i de les Caletes pel 

sud, marquen els límits de la serra, envoltada pels municipis d'Altea, l'Alfàs del Pi i Benidorm. 

La serra, junt als fons marins que l'envolten han estat protegits sota la figura de Parc Natural i Reserva 

Marina per la Generalitat Valenciana. 

 

OBSERVACIONS: Ruta “trenca-cames”, amb constants pujades i baixades, curtes però intenses. Hi haurà 

una alternativa fàcil de 6’5 km (Camí del Far de l’Albir). Si voleu prendre el bany a la platja no oblideu el 

banyador i la tovalla. Farem dues parades a València: Mestalla i Pantera Rosa.           

Itinerari: Benidorm, Racó de l’Oix, La Creu, Alt de la Montera, Ruïnes Casa Seguró, Alt del Governador, 
Camí del Far de l’Albir, Àrea Recreativa, Platja de l’Albir (l’Alfàs del Pi).  
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 12 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: 10 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta.  
Desnivell: acumulat positiu 600m. / negatiu 700 m. 

 

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

