MONTES UNIVERSALES
Mar de pins i rius de pedra.
El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió als Montes
Universales (Terol), de l’1 al 3 de novembre de 2019.
Quan el visitant s’acosta per primera vegada a la Serra del Tremedal,
queda sorprès en passar des de les planures de Terol sense a penes arbres, als
extensos boscos de pins silvestres que forment un continu verd que s’expandeix
fins les províncies de Conca i Guadalajara.
Una ruta d’altura, en la que podrem encontrar paisatges tan especials com
els rius de pedra, la Llacuna de Noguera, l’Ermita del Tremedal o els majestuosos
pinars de Bronchales i Orihuela del Tremedal, farcits de fonts, cérvols, bolets,...
A d’açò, li afegirem l’encant i la fantasia medieval del poble de Ródenas, i
el Castell de Peracense mimetitzats amb el color rogenc del rodeno, o fer una
visita i tast de pernils i embotits denominació d’origen de Terol.
Veniu i us ensenyarem que Terol si existeix !

Allotjament:
Hotel * Suiza (Bronchales)
Donatiu per persona:
Habitació doble 195,00 €
Habitació individual 215 €
El viatge inclou:
Autobús · Assegurança de viatge i
cancel·lació · Excursions guiades · Entrada al Castell de Peracense · Mitja
pensió en hotel.
Lloc d’eixida:
Carrer dels jocs de Vinalesa a les 8 del matí de l’1 de novembre.
Places limitades:
El total de places està limitat a 30 persones. Els socis tindran preferència
d’inscripció.
Reserva i pagament:
La persona que s’inscrigui no constarà com inscrita fins que haja abonat l’import
total. Cal fer el pagament del viatge abans del 4 d’octubre.
Persona de contacte Maite:
Mòbil: 690 027 459
Mail: xafanttalons@gmail.com
Política de cancel·lacions:
Fins a 30 dies abans de l’arribada: sense
despeses. Entre 29 i 15 dies abans de
l’arribada: 50% de despeses. Entre 14 i 7
dies abans de l’arribada: 75% de
despeses. 6 dies abans de l’arribada:
100% de despeses.
Transferència:
CAJAMAR C/ L’Església 2 – 46114 Vinalesa
Beneficiari: Club Excursionista Xafant Talons
Compte:
ES37 – 3058 – 2153 – 1627 – 2000 - 2402

PROGRAMA:
DIVENDRES 01/11/19:
8’00 Eixida en autobús des de Vinalesa.
10’30 Arribada a Bronchales i temps per esmorzar.
11’00 EXCURSIÓ: SERRA ALTA

Ruta circular que ens puja a la Serra Alta, el sostre de Bronchales, des d’on
gaudirem de fantàstiques panoràmiques de tota la serra. Una primera presa de
contacte amb els extensos boscos dels Montes Universales farcits de bolets.

Distància: 8 km.
Desnivell: +300 m/ -300 m.
Temps: 3 h.
Dificultat: Mitjana.
15’00 Dinar lliure a Bronchales i distribució d’habitacions a l’hotel.
17’00 Visita de l’assecador de pernils de Bronchales.
20’30 Sopar a l’hotel.

DISSABTE 02/11/19:
9’00 Desdejuni.
10’30 EXCURSIÓ: FONT DEL CANTO - LLACUNA - LA TEJEDA – NOGUERA

Ruta linial que recorre els paratges més emblemàtics de la zona, com la Font del
Canto, la Llacuna o l’humit barranc de la Tejera.

Distància: 12 km.
Desnivell: +150 m/ -450 m.
Temps: 4h 30’.
Dificultat: Baixa.

14’00 Dinar a Noguera.
16’30 Visita del Castell de Peracense.
20’30 Sopar a l’hotel.

DIUMENGE 03/11/19:
9’00 Desdejuni.
10’30 EXCURSIÓ: ERMITA DEL TREMEDAL - LA PORTERA - MAJA LAS
VACAS - GARGANTAVELLANOS - ORIHUELA

Partirem de l’Ermita del Tremedal, de gran devoció per als oriolans, per a
endinsar-nos en un món de pins, torberes o tremedals, rius de pedra i barrancs
solcats per incipients rierols de muntanya, per acabar en la bonica localitat
serrana d’Orihuela.

Distància: 10 km.
Desnivell: +250 m/ -500 m.
Temps: 4h.
Dificultat: Baixa.
16’00 Eixida cap a València.
18’30 Arribada a València.
NOTA: El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del guia,
depenent de la previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no previst.

