FITXA D’ACTIVITAT

22 AL 30 JULIOL 2021

CANTÀBRIA.
DATA ACTIVITAT

Viatge d’estiu, 22 al 30 de juliol.

LLOC I HORA CS

7:30 h, Auditori (Autobús, 24 places).

CLASSIFICACIÓ

★★/★★★

EQUIPAMENT

Motxilla, botes, menjar, aigua i bossa de viatge.

RECORREGUT

Lineal i circular.

TERRENY

Senders i camins forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

CEC.

(Moderat / Exigent).

El Centre Excursionista de Castelló ha preparat per a l’estiu de 2020 un viatge per Cantàbria, visitant alguns dels seus espais naturals: Parc
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Parc Natural de los Collados del Asón, Parc Natural Saja-Besaya i Los Valles Pasiegos, a
més d’altres visites culturals a pobles i monuments: Carmona i Bàrcena Mayor.

22 dijous
CASTELLÓ - NOJA.
Eixida de l'Auditori amb autobús a les 7:30 hores. Farem les parades per esmorçar, dinar i les imprescindibles per descans del xòfer.
Arribarem a la nostra destinació, el poble costaner de Noja, amb les seues magnifiques platges.
Allotjament en habitacions dobles a mitja pensió durant 4 dies a l’hotel Arillo.

€
€

C/Jesús Martí Martín, 24 Bis

T.964234490 / F.964058205

Horari Seu:

12006 Castelló de la Plana

info@cecs.es / www.cecs.es

dilluns, dimecres i divendres / 19:30-21:30 h

FITXA D’ACTIVITAT

22 AL 30 JULIOL 2021

23 divendres

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

★ ★ (Moderada)

14,4 km
550 m
550m
5:00 h

MONTE BUCIERO.
Itinerari: Santoña - Far del Caballo - Far del Pescador - Platja de Berria - Punta de Brusco - Platja
de Trengandín - Noja.
Ruta pel Parc Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Desplaçament amb autobús a
Santoña, on iniciem la caminada pel passeig marítim cap al fort de San Martín. Ens dirigim cap a la
Punta del Fraile enmig d'un bosc de carrasques, llorers i arboços, amb penya-segats de més de cent
metres d'altura. Seguim fins a un encreuament, pel camí de la dreta podem baixar al far
del Caballo (760 esglaons) o seguir de front arribant al far del Pescador, on deixem el bosc i continuem per la carretera. En arribar a la Punta de l'Àguila tenim unes vistes magnífiques de les platges.
Arribem al barri del Dueso, des d'on seguim el camí de Sant Jaume amb la platja de Berria a la dreta, creuem la Punta de Brusco i continuem entre la platja de Trengandín i l'aiguamoll Victoria, fins a
arribar a Noja.
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Arillo.

24 dissabte

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

★ ★ ★ (Exigent)

15,5 km
800 m
800m
5:30 h

VOLTA A LA COLINA (1441 m).
Itinerari: Pàrquing Collados del Asón - Castros de Horneo - Hoyón de Saco - Porra de la Colina Escalerucas de Brenacobos - Hazas del Respiradero—Parquing Collados del Asón.
La Porra de la Colina es situa a la Serra de Porracolina, i en la seua base es troba la depressió de
l'Hoyón de Saco, on vorem un lapiaz pla arrasat per l'erosió glacial. Iniciarem l'excursió en
el pàrquing de los Collados del Asón, ens dirigirem als Castros de Horneo i la fageda de l'Asón, per
a vorejar a continuació el circ glacial i arribar al cim.
A la baixada passarem per la zona denominada com Hazas del Respiradero, també espectacular
en tractar-se d'un estret canó de tot just 500 m entre grans roques esmolades, i seguirem per la
fageda de Moncrespo i Els Campanarios. Utilitzarem la sendera abalisada PR-S-77.
Com alternativa es pot fer la ruta Cailagua, naixement del riu Asón, sender PR-S-14.
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Arillo.

C/Jesús Martí Martín, 24 Bis

T.964234490 / F.964058205

Horari Seu:

12006 Castelló de la Plana

info@cecs.es / www.cecs.es
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FITXA D’ACTIVITAT

22 AL 30 JULIOL 2021

25 diumenge

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

★ ★ (Moderada)

10,5 km
450 m
450m
4:00 h

ORIÑÓN - LAREDO.
Itinerari: Oriñón - Sonabia - Pas dels Oraos - San Julián - Yesera - Laredo.
Comencem a caminar des d'Oriñón, que pertany al municipi de Castro Urdiales. Voregem la platja i
ens dirigim cap a Sonabia, on ens desviem seguint una sendera que es dirigeix a la platja
de Sonabia. Ací comencem l'ascensió seguint un camí que puja en diagonal pel vessant
de Candina, on viu una colònia de voltors. Continuem paral·lels a la costa i arribem al pas més
atractiu de la ruta conegut com el Pas dels Oraos, que no té dificultat. Als nostres peus tenim la vall
de Liendo. Avall una pista ens porta a l'ermita de Sant Julián i el mirador de la platja de Sant Julián,
que es troba als peus del penya-segat que formen les parets de la Penya de Liendo. Visitarem les
ruïnes del carregador de la Yesera i continuarem les indicacions del camí de Sant Jaume. Un desviament senyalitzat ens trau de la pista per a seguir una sendera que desemboca a Laredo. Pujarem
a la Atalaya i finalment entrem a l'antic nucli urbà (conegut com La Puebla Vieja).
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Arillo.

26 dilluns

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

★ ★ (Moderada)

14,8 km
370 m
370 m
5:00 h

RIBERAS DEL YERA Y AJÁN.
Itinerari: Vega de Pas - Riu Yera - Cañao de Aján - El Mingán - Estació de Yera - Vega de Pas.
Amb les maletes carregades al bus, ens traslladarem a Vega de Pas. El recorregut coincideix amb
el PR-S-75. Es pren la ribera esquerra del riu Yera travessant els cabanyals de Horneo, Arejos,
Los Praones i El Enverao. Continuem fins a arribar a un pont on el riu Aján conflueix amb el Yera.
Ací, el recorregut s'endinsa en la capçalera del Aján a través del Cañao de Aján, gaudint dels nombrosos salts i marmites del riu fins arribat a El Mingán, el punt culminant del recorregut. Ací s'aprecien les restes dels antics barracons de treballadors de les obres de ferrocarril SantanderMediterrani, que mai es va finalitzar. Aprofitant aquest traçat, es travessen tres túnels abans d'arribar a l'estació de viatgers de Yera. El descens des d'ací es realitza per antigues senderes que condueixen de nou a la ribera del Yera i, a Vega de Pas.
Viatge fins a Liérganes.
Allotjament en habitacions dobles a mitja pensió durant 4 dies a l’hotel Miera.
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22 AL 30 JULIOL 2021

27 dimarts
DIA LLIURE.
Com el nostre xòfer ha de tindre un dia de descans, hui gaudirem d’un dia lliure que cadascú podrà
dedicar a el que vullgue: descansar, fer turisme o també fer alguna excursió pels voltants. El conjunt
urbà de Liérganes, va ser declarat d'interés historicoartístic nacional en 1978.
Liérganes es troba bé comunicat. Per als desplaçaments, es pot utilitzar el transport públic: autobús (ALSA), tren de la línia Oviedo-Ferrol (FEVE) o taxis.
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Miera.

28 dimecres

★ ★ (Moderada)
RUTA DE LOS PUENTES.
Itinerari: Casa del Monte - Casa Andinoso - Haya Corva - Roble Tumbado - Jóu de la Collá - Las
Rozas - Casa del Monte.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

15,6 km
500 m
500 m
5:30 h

Avui coneixerem l'ecosistema característic del Parc Natural Saja-Besaya, el parc de major extensió
de Cantàbria .
Eixirem a caminar des de l'àrea de lleure Casa del Monte seguint l'itinerari del PR-S-111. En arribar a la Casa Andinoso entrem al bosc, on els roures són els arbres més nombrosos. Visitarem
l'Haya Corva i el Roble Tumbado, arbres singulars de Cantàbria, i deixarem el PR per a dirigir-nos a
la braña Jóu de la Collá i al despoblat de Rozas, arribant finalment a la Casa del Monte.
Després l'autobús ens portarà a Carmona, poble declarat conjunt historicoartístic.
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Miera.
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29 dijous

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

★ ★ / ★ ★ ★ (Moderada / Exigent)

13,2 km
650 m
650m
4:30 h

CANAL DE CUREÑAS.
Itinerari: Jaya Cruzà - Tramburríos - Canal Cureñas / Diablo - Molinucos del Diablo - Canal Hitón.
Excursió pel Parc Natural Saja-Besaya. L'autobús ens portarà al pàrquing Jaya Cruzá, on comencem pujant entre faigs seguint el PR-S-118, pel marge dret del riu Saja, trobant el
faig Jaya Cruzá que dona nom a la zona. Arribem a Tramburrios, on el riu Bijoz o Corba s'uneix
al Cureñas o rierol de la Canal del Diablo per a formar el Saja. Continuem amunt per la Canal del
Diablo, entre faigs i algun roure i deixem a la dreta la formació geològica dels Molinucos del Diablo.
En arribar als peus de la Canal del Hitón, un pont travessa el riu i el bosc done pas a les praderies,
Ací, nosaltres desfarem el camí de tornada fins al punt d'inici.
Com el camí és d'anada i tornada, qui ho desitge pot quedar-se en qualsevol punt de la pujada i
esperar la tornada del grup.
Després l'autobús ens portarà a Bárcena Mayor, l'únic poble habitat del parc natural, declarat conjunt historicoartístic en 1980.
Allotjament a mitja pensió a l’hotel Miera.

30 divendres
LIÉRGANES - CASTELLÓ.
Després del desdejuni, viatge amb autobús fins a Castelló.

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: Federats:
700 €.
No federats: 710 €.
Suplement habitació individual: 225 €.
Inclou el transport en autobús, allotjament a mitja pensió en habitacions dobles quatre nits a l’hotel Arillo de Noja, altres quatre nits a
l’hotel Miera de Liérganes, les despeses d’organització i l’assegurança
sanitària en cas d’accident esportiu per als que no estiguen federats.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En el següent compte bancari a nom
del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), perquè es puga identificar clarament:
Ruralnostra: IBAN ES97 3138 2002 9320 3190 5322

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 09 de juliol.
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al públic els dilluns, dimeABONANT-HO en la seu del CEC, en efectiu o amb targeta de crèdit.
cres i divendres de 19:30 a 21:30 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocòpia de la llicència federativa.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al públic esmentat.
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