
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Paratge Natural Los Chorradores  

(Navarrés) el dia 29 de gener de 2023.  

Eixint de Navarrés, en direcció a Quesa, en el llit del barranc del Barcal es troba el paratge natural municipal 

dels Chorradores, molt conegut entre la gent de la Canal de Navarrés. Es tracta d’un entorn on l’aigua i la frondosa 

vegetació són els protagonistes. El lloc ens convida a endinsar-nos en un entorn màgic, de pedra calcària 

treballada per l’aigua, on poder connectar amb la naturalesa. L’accés el forma una senda excavada en la roca, 

que ens acosta a la poètica pluja de la cova de la Font Clara, al mirador i a l’espectacular cascada doble dels 

Chorradores, a la zona de bany de l’Assut de la Badina Molles, i a l’aigua fresca de l’àrea recreativa de la Font de 

la Figuera, on podem recuperar forces.  

Completarem l’excursió pels voltants de l’embassament d’Escalona i el Castell de Navarrés.  

OBSERVACIONS: L’autobús farà parada al Mestalla (8:20h) i a la Pantera Rosa (8:30h). L’excursió és fàcil 

i és una bona ruta per a iniciar-se en el senderisme.  

Itinerari: Navarrés, Calvari, Ermita de la Salut, Castell de Navarrés, Embassament d’Escalona, Àrea de la 
Font de la Figuera, Paratge Natural Municipal Los Chorradores, Navarrés. 
 

 
 

 

 

 
                                                

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 27 de gener. 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 
 

            

Dades del sender: 
Longitud: 11 quilòmetres. 
Duració: 4h aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 220 m. / negatiu 220 m.   
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