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FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
28 Octubre 2007.
HORA D’EXIDA:
7,45 del matí
Mercat l’Eliana
TRANSPORT:
Autobús
DIFICULTAD: ***
Pistes sendes, barrancs i camp a
través
DESNIVELL ACUMULAT
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Iniciem la ruta des de "La Purísima",
creuant este paratge, ens dirigim per
un barranc a les terres del celler
Emilio Clemente, ubicada en la vall
del Magre en la finca el Cerrito. Pel
camí que transcorre al costat del riu,
entre vinyes i xops, arribem a
l'ermita de "San Blas" i ens dirigim al
molí de l'Atrafal (4'5 Km.).
Ací acaba el camí i enfilant per una
vessant pugem per a continuar la
nostra ruta pel vèrtex del barranc
deixant el riu als nostres peus i amb
la vista d'estes acinglerats angosts.
Esta part de la ruta és muntanya a
través.
Transcorreguts 45 minuts iniciarem
el descens per un cordal com a únic
punt transitable per a arribar a les
terres de "Jabonero" i poder accedir
al pont per a creuar a l'altra riba del
Magre.
Després de creuar, comencem un
fort ascens per una àmplia senda
deixant a l'esquerra la font de "Los
Huerticillos" i arribant de nou a la
pista principal.
Després d'un curt recorregut per
esta, la deixem de nou, per a sense
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CARTOGRAFIA
720 Requena
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COL-LABORADOR
José Luis Ascaso
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TERRENY I VEGETACIÓ
Irregular bosc de pí

Des de la font, per una pista forestal i
muntanya a través pujarem al
"Montote", punt més alt del nostre
recorregut 964 m. i vèrtex geodèsic.
Ací iniciem el descens per un tallafocs
fins a penetrar en un bell barranc que
ens porta directament a la "Casa del
Almendro".
Allí rodejarem els seus vinyes per a
accedir a l'última i frondosa senda que
ens portarà directament al Rebollar.
La mitat del recorregut és per camí i
senda, l'altra mitat és muntanya a
través pel que suggerix qualificar la
ruta de tres bótes ja que la zona del
cordal és de difícil empremta.

baixar de cota i per una
empremta a penes visible
arribar a un barranc que
ascendint per ell ens portarà a
la "Casa de la Herrada del
Gallego", centre de Medi
Ambient i dependències dels
bombers. Des d'allí iniciem el
descens a la Font del Montote
on esta previst el menjar.
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DURACIÓ I DISTANCIA
6-7 hores 18Km

