
                                              

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a la Serra de Bèrnia (Xaló - Altea) el dia 6 

d’octubre de 2019.  

La serra de Bèrnia és una formidable muralla natural d'onze quilòmetres que separa les comarques 

alacantines de la Marina Alta i la Marina Baixa. Aquesta imponent espina dorsal té una direcció perpendicular a 

la costa, des de la falla de Bolulla a l’oest, fins el Morro de Toix a l’est, i el cim es troba a una altitud de 1128 m.  

Nosaltres no pujarem al cim però recorrerem els mítics senders de Bèrnia, farcits de llegendes, tal i com 

ho feren fa més de 400 anys els soldats renaixentistes que guardaven el fort, o els bandolers que acampaven 

per la zona desafiant els carrabiners.  

Anem a realitzar una ruta lineal des de les Cases de Bèrnia al terme de Xaló fins a Altea, passant pel mític 

forat de Bèrnia amb unes magnífiques vistes cap a la Mediterrània.  

OBSERVACIONS: En acabar la ruta farem un passejada pel bonic casc urbà d’Altea o podrem prendre el bany a la 
seua platja. L’autobús farà parada al Mestalla i a la Pantera Rosa. 

Itinerari: Cases de Bèrnia, Font de Bèrnia, Forat, Font del Runar, Camí de les Revoltes, Font del Garrofer, 
Altea la Vella.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 4 d’octubre.  Per a 
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 18 € per als federats i de 20 € 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: 11 quilòmetres.  
Duració: 5 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta. 
Desnivell: acumulat positiu 350m. / negatiu 900 m. 

 


