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Una part del Mediterrani que encara desconeixem, a les comarques de la Marina, 
província d’Alacant, a tocar de la costa però molt lluny de les aglomeracions. Tant a la 
Serra d’Aitana com a la Serra Gelada, recorrerem senders plens d’història i de 
sorpreses, entre cingles, crestes i fondalades des d’on ens aniran sorprenent unes 
vistes espectaculars sobre el mar. 
 
Mediterràniament i en valencià txè! 

 

PUNTS FORTS 



 Serra d’Aitana, la gran desconeguda per nosaltres , els del Nord. 
 

 Un País Valencià per ser caminat i gaudit tot coneixent-lo fora dels tòpics i 
amb tots els seus encants. 

 

 Un preciós mar i muntanya des dels penya-segats vora el mar de la serra 
Gelada fins als espectaculars cim d’Aitana i els seus senders. 

 

 Cims de més de 1000 metres a tocar del mar. 
 

 Senders plens d’història geològica i humana. 
 

 Guiats per la nostra guia de muntanya i biòloga valenciana tota una experta 
en el seu país, tot un privilegi. 
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DIA A DIA 
 
DIA 1. 23/05. Arribada del grup i visita al Castell de Guadalest. 
Al llarg del matí, arribada del grup a l’hotel. A la tarda ens desplaçarem a la pintoresca 
localitat de Guadalest, un poble medieval inclòs a la llista dels pobles més bonics de la 
península. Allà, recorrerem els seus carrers i tindrem l’opció de visitar el seu castell, 
situat en una gran roca a la part més alta de la vila. Per finalitzar, farem un petit 
recorregut per l’embassament, un dels racons imprescindibles d’Alacant. 
 
DIA 2. 24/05. Ruta circular a la Serra de Bèrnia des de Cases de Bèrnia. 
Des del nostre allotjament ens desplaçarem als peus de Bèrnia, serra orientada 
perpendicularment a la costa que ens delecta amb les seves increïbles panoràmiques 
de mar i muntanya. Farem una ruta circular molt completa partint de Cases de Bèrnia 
que passa pels llocs més emblemàtics de la zona: el Forat (passadís que comunica les 
dues vessants), les pintures rupestres del Vicari i el Fort Renaixentista, espectacular 
talaia militar característica de la zona . Des d’allà emprendrem la pujada cap al cim per 
un camí una mica més exigent però l’esforç es veurà recompensat a l’arribar al vèrtex 
geodèsic i contemplar la panoràmica que ofereix de la zona. La tornada la farem de 
nou tornant de nou al fort i des d’allà acabarem d’envoltar la serra fins a tornar a al 
punt d’inici. 
 
Dades aproximades: 12km / + 700m –700m 
 
DIA 3. 25/05. Ruta als Frares des de la població de Quatretondeta. 
L’excursió d’avui part de la població de Quatretondeta i transcorre per l’obaga de Serra 
de la Serrella, un dels relleus més espectaculars de la província a causa del seu traçat 
agrest. El recorregut ens permetrà conèixer de prop un paisatge impressionant i molt 
singular: les agulles de Quatretondeta o als Frares. Es tracta d’un laberint de pinacles 
rocosos d’uns 50m d’altura que donen lloc a un paisatge completament peculiar. 
Reben aquest nom perquè s’assemblen a un grup de frares en processó i constitueixen 
un patrimoni d’alt valor geològic. 
 
Dades aproximades: 12km / + 770m –770m 
 
DIA 4. 26/05. Travessia de la Serra Gelada. 
El recorregut d’avui ens traslladarà a el Parc Natural de la Serra Gelada, primer parc 
marítim i terrestre de la Comunitat. Sortirem de la població de l’Albir i recorrerem 
aquesta serra litoral per la seva carena fins a Benidorm. Un primer tram ens portarà 
fins al Far de l’Albir, des d’on enfilarem fins al cim de l’Alt de Governador, punt més 
elevat del recorregut. A partir d’aquí la ruta es converteix en un continu puja-baixa que 
ens conduirà a una sèrie de miradors damunt d’alts penya-segats. Al llarg de l’itinerari 
tindrem precioses vistes marines i costaneres (badia d’Altea, Penyal d’Ifac i en dies 
clars l’illa d’Eivissa) i meravelloses vistes també de les poblacions i serres de l’interior. 
 
Dades aproximades: 13km / + 750m –750m 
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DIA 5. 27/05. Barranc de l’Infern des de la Vall de Laguar. 
La ruta d’avui ens portarà a recórrer el PR-CV147, conegut a la Comunitat Valenciana 
com “la catedral del senderisme”. Sortirem de la població de Fleix i farem un recorregut 
circular que envolta i creua en dues ocasions l’impressionant Barranc de l’Infern, un 
espectacular i estret canó excavat per les aigües del Riu Girona.A més de les precioses 
vistes sobre el canó, una de les característiques principals d’aquest bonic itinerari és el 
seu patrimoni cultural: el sender, d’origen morisc, salva el desnivell per graons de pedra 
seca (es parla que el recorregut compta amb uns 6800 esglaons ) que van ser 
construïts per donar accés a zones agrícoles que actualment encara conserven antics 
conreus d’oliveres, figueres i ametllers. Es tracta d’un recorregut imprescindible 
carregat de valor tant natural com cultural. 
 
Dades aproximades: 14km / + 780m –780m 
 
DIA 6. 28/05. Cim d’Aitana des Benifato. El sostre de la província d’Alacant. 
La serra Aitana és una de les serres més emblemàtiques de la Comunitat Valenciana 
per la seua singularitat orogràfica i per ser el punt més alt de la província. Avui ens 
desplaçarem fins a la Font del Partegat, situada a la població de Benifato, per fer laruta 
d’ascens al cim pel sender botànic del Passet de la Rabosa, un estret pas que dóna 
nom a la ruta. Un cop assolit el punt més alt de la serra, a 1558m les vistes són 
excepcionals: a l’est es pot observar tota la costa alacantina, a nord la vall de 
Guadalest amb les seves imponents muntanyes i a l’oest Alcoi amb la Font Roja i la 
Serra Mariola . 
 
Dades aproximades: 11,5km / + 630m –630m 
 
DIA 7. 29/05. Recorregut pel PN de la Font Roja i tornada. 
Al matí ens traslladarem a el Parc Natural de la Font Roja, un enclavament carregat de 
valor ecològic i paisatgístic situat entre Alcoi i Ibi. Farem un interessant recorregut que 
surt de centre de visitants, ubicat en un antic santuari, i ascendeix fins a l’alt del 
Menejador. Durant el recorregut passarem per una sèrie de llocs d’interès natural i 
cultural com són la cova Gelada, al Pla de la Mina, el mirador de Pilat i la Cava Coloma, 
un pou gelera molt ben conservat. El Menejador, situat a 1356, ofereix una 
extraordinària panoràmica de la Foia de Castalla delimitada per les serres Mariola, 
Aitana, Migjorn i Maigmó. Al migdia ens traslladarem a Alacant pel nostre retorn. 
 
Dades aproximades: 8 km / + 330m-330m 

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de 
l’activitat, Bonviure es reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions 
atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol altra causa així ho requereixen. 
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FITXA TÈCNICA 

PREU 
736€, inclou mitja pensió. 
Suplement grup 8-9 persones: 80€ 
Suplement habitació individual: 120€ (places limitades, si us plau, consulta’ns 
disponibilitat). 
 
Nombre mínim de participants: 8 
Nombre màxim de participants: 17 
 

INCLOU 
 

 Allotjament amb esmorzars i sopars de tots els dies (6 nits)  
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada. Guia valenciana 

experta en la regió i llicenciada en Biologia que ha guiat amb Bonviure fora 
d’Espanya.  

 Tots els transferts del viatge des del punt de trobada del viatge fins al final 
(estació Adif d’Alacant). Desplaçaments diaris en transferts fins al punt d’inici 
de les caminades i recollida al final i retorn a l’allotjament.  

 Tastet Bonviure de productes locals.  
 Assegurança d’accidents de muntanya  

 Assegurança bàsica de viatge i trekking  
 Direcció i gestió tècnica del viatge.  

 L’IVA.  
 

NO INCLOU 


 El desplaçament d’anada i tornada fins al punt de trobada a Alacant (estació 
Adif Alacant)  

 El sopar del dia de tornada.  

 Els pícnics, que podeu comprar al mateix allotjament, a les botigues del poble o 
dur des de casa.  

 Les begudes no incloses en els menús.  

 Les entrades a museus o monuments.  

 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.  
 

NIVELL 
Bons camins de muntanya, generalment ben perfilats amb algun tram pedregós.  
 
Desnivells amb una mitjana diària de +650 m- 650 m. Màxim en un dia: +780 m – 780 
m.  
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Recorregut màxim en un dia: 14 km 
 

MATERIAL 
 Botes de senderisme.  
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.  
 Barret, ulleres de sol.  

 Pals per caminar, recomanats.  
 Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes 

personals.  
 
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 

 
TRANSPORTS 
 
El desplaçament d’anada i tornada fins al punt de trobada a Alacant (estació Adif 
Alacant). Aquest desplaçament es pot fer en tren “Euromed” amb molts horaris –el 
temps és de 4.30 h- i tarifes; a dia d’avui – 4 de febrer- de 60€ a 70€ amb tarifa d’anada 
i tornada; o també en avió amb Vueling a dia d’avui – 4 de febrer- 78 € l’anada i 
tornada. El trajecte en bus de l’aeroport a l’estació és de 30 min.  
 
Un cop reservat el viatge us donarem tota la info d’horaris de tren i en el seu cas d’avió 
per poder coordinar-vos amb la guia per l’inici del viatge. 
  
Aquesta sortida està pensada per fer-la sense cotxe privat. Tanmateix s’hi pot accedir 
sense cap problema amb aquests vehicles i allargar el viatge abans o posteriorment en 
plena autonomia. El compromís en la reducció d’emissions contaminants ens fa cada 
cop més exigents en el disseny dels viatges. Aquest fet creiem que ens afecta a tots i 
per aquest motiu en la mesura del possible anirem incorporant aquest tipus de viatge. 
El desplaçament fins al punt de trobada i final es podrà fer amb transport públic, tren, 
bus o avió, o bé amb cotxes particulars. 
 

ALLOTJAMENTS 
 
En hotel al centre de la Serra d’Aitana en un poblet de 450 habitants que ha conservat 
tot l’encant de l’interior de les comarques de La Marina, en habitacions dobles amb 
bany. Allotjament amb bon tracte i bona gastronomia. Si voleu més informació sobre 
els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho.  
 
A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de 

compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, 

etc…). Si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels 

participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas 

d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.  
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ASSEGURANCES 
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que 
cobreix únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o 
mèdic (amb quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la 
assistència d’un acompanyant). És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar 
en cas d’accident, primer abonant els diners i després amb les factures i informe mèdic 
pertinent us retornaran les quanties incloses per l’assegurança. Podeu consultar la 
cobertura clicant aquí. 
 
 
En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un 
acompanyant). Podeu consultar la cobertura clicant aquí. 
 
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les 
assegurances que us podem oferir. 
  
Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel•lació del 
viatge, Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la 
sol•liciteu al mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta. 
 

RESERVES 

Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge. 

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243. 

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com  

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places 

per aquest viatge. 

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal 

fer un ingrés d’una bestreta de 80 € per persona al compte corrent que us indicarem. 

Fet l’ingrés, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder 

confirmar-vos que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, 

aproximadament un mes abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del 

viatge, rebreu per mail les últimes informacions com el lloc i hora de trobada del grup, 

material que cal dur, el temps que es preveu etc. 

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les 
mínimes. si vols, pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la 
teva reserva. Per la realització d’aquest viatge és necessita un grup mínim. En cas de 
no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul·lar 
el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6 dies, i 10 dies 

https://bonviure.com/wp-content/uploads/pdf/54071726.pdf
https://bonviure.com/wp-content/uploads/pdf/25198121.pdf
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abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 6 dies. en aquest cas reemborsaríem al 
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure. 

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client 
per reduir al màxim les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions 
generals de contractació. 

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es 
poden revisar, fins a 20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels 
transports, inclòs el cost de carburant, les taxes i impostos relatius a determinats 
serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. 

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en 
el programa i no assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, 
cancel•lacions o mal funcionament dels transports, inclemències climatològiques, 
estat de les carreteres, accidents, desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a la 
responsabilitat de Bonviure. 

GC-1829 


