
Excursions de l'Athlètic Massalfassar
(turisme familiar) Tardor de 2014

 

Inscripcions i alta soci
www.athleticmassalfassar.com

Places limitades i inscripció obligatòria

Paco 667101351
Emili 665030911

Per participar en les excursions cal ser soci del Club Athlètic Massalfassar

www.athleticmassalfassar.com

Organitza

Diumenge 2 de novembre

Eixida: 8:30 des del Centre Cívic amb els vehicles propis.
Places: 40 per ordre d'inscripció.
Cal dur esmorzar, dinar i beguda.
8,4 km circulars, desnivell 480 m, de dificultat mitja-baixa, amb immillorables 
panoràmiques de la fossa del Xúquer i del poble de Cortes de Pallás. 

Excursió a peu pel SL-V-13 des de Cortes de Pallás, 
per la Ruta Cavanilles, Sender de la Cortá.

Per cargus CC-BY-SA-3.0 via la Wikimedia Commons

Eixida guiada per Jorge Escribá, cortesà i veí de Massalfassar, discorrerà des 
de la Font de Chapole tot passant per la Cova de la Mora, el Pino de la Cortá, 
l'embassament de Cortes de Pallás, Paso del Francho, El Ojo del águila 

Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Excursió en bici a la marjal de Rafalell i Vistabella
- Guiada per Acció Ecologista Agró -

Dissabte 18 d'octubre
   
   Des de les 10 h. fins les 14 h. 
   Lloc d'eixida: Centre Cívic
   Itinerari d'uns 11 km.
   Ruta plana i senzilla, no sempre per carril bici.
   Places: 50 per ordre d'inscripció. Cal dur esmorzar i beguda (no hi ha fonts).
   Recomanable portar: prismàtics i càmera de fotos.
Eixida des de Massalfassar fins a la Marjal de Rafalell i Vistabella, al terme de 
Massamagrell i les pedanies valencianes de Rafalell i Vistabella, on visitarem els 
nous miradors instal·lats. Tornarem pel mateix camí.

i el Puntal de Sácaras i acabarem la ruta vorejant el Barranc de Cortes. Dinarem al Corvinet, paratge amb 
una bella cascada i toll natural que presidix una verge i que ha sigut adequat per a l'oci.

Excursió a peu pel SL-CV-31 des d'Alboraig a la 
Cova dels Coloms.

Diumenge 14 de desembre

   Eixida: 9h fins les 18 h., des del Centre Cívic
   Places: 50 per  ordre d'inscripció.
   Cal dur esmorzar, dinar i beguda.
   10 km circulars i fàcils, en part per les riberes del riu Juanes.
Anirem des de Massalfassar a Alboraig en cotxes particulars, des d'allà 
seguirem el sender local SL-CV-31 fins arribar a la cova dels Coloms on 
dinarem per a retornar fins als cotxes a mitja vesprada.
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