
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Parc Natural del Montgó (Xàbia - Dénia) 

el dia 12 de març de 2023.  

El Montgó, a cavall entre Dénia i Xàbia, és una impressionant i aïllada mola rocosa declarada Parc Natural 

per la valuosíssima biodiversitat que alberga al seu interior. La seua verticalitat i proximitat amb la mar proporciona 

a l’excursionista una de les panoràmiques més vertiginoses i espectaculars de la nostra geografia, constituint 

sense dubte el millor i més privilegiat balcó natural del País Valencià. El Montgó és un fabulós i llarg massís calcari 

que assoleix els 753 m d’altura, que discorre quasi paral·lel i a només un parell de quilòmetres de la línia de la 

costa, amb la qual enllaça per una extensa plana que fineix bruscament als penya-segats del Cap de Sant Antoni. 

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

és curta, no és una ruta fàcil de fer, ja que la senda és molt pedregosa. En acabar anirem a dinar a la platja de 

l’Arenal de Xàbia. 

Itinerari: Jesús Pobre, Camí Mitjans, Camí de la Cova Ampla, Coll de Pous, Penya de l’Àliga, Creu de Dénia, 
Cim del Montgó, Plana de Justa, Camp de tir de Dénia.   
 

 
 

 

 

 
                                                

L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 10 de març. 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.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
                                                    www.xafant-talons.org 

 
 
                                                                         

            

Dades del sender: 
Longitud: 11 quilòmetres. 
Duració: 4’30h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana/Alta 
Desnivell: acumulat positiu 800 m. / negatiu 700 m.   

 

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

