El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a Ares del Maestrat – Benassal – El Rivet
el dia 13 de novembre de 2022.
El Rivet és un bosc mediterrani situat entre els pobles de Benassal i Culla on abunden els roures valencians,
les carrasques i on també trobem una gran varietat de bosc baix. És un paisatge que s’ha anat modelant per
l’activitat humana, donant com a resultat una devesa per al pasturatge dels ramats. Dintre d’aquest paratge
municipal protegit també hi ha una microreserva de flora.
Iniciarem el recorregut al Coll d’Ares, i seguint les marques blanques i roges del GR-7 ens endinsarem pel
cor de l’Alt Maestrat amb elements del patrimoni rural que l’identifiquen com els bancals de pedra seca, masos,
sendes empedrades, vies pecuàries i boscos de carrasques i roures fins a arribar a Benassal on podrem acabar
l’excursió o allargar-la fins al Rivet.
OBSERVACIONS: L’autobús farà parada al Seminari de Moncada a les 8:10h. Per als que no vulguen
caminar més poden acabar la ruta a Benassal (11km).
Itinerari: Coll d’Ares (Ares del Maestrat), Font dels Bassiets, Mas de la Rufa, Mas de la Mola, Mas de la
Cova, Pla de la Berola, Benassal, Font d’en Segures, El Rivet.
Dades del sender:
Longitud: 14 quilòmetres.
Duració: 5h aproximadament.
Dificultat: Baixa/Mitjana.
Desnivell: acumulat positiu 350 m. / negatiu 500 m.

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 11 de novembre. Per
a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 20 € per als federats i de 22 € per als no federats. La reserva cal
fer-la al telèfon: 690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua, calçat adequat i mascareta per al bus.
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya.

www.xafant-talons.org

