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Descobrim
el pais

DEL CASSTELL
REI-AL A LA
MASIA DE TRISTAN
OLOCAU
Serra Calderona
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
24 de gener de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
900

DIFICULTAT **
Sendes i pistes.
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DESNIVELL
de pujada 788 m i de baixada 788 m.
DURACIÓ
6 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Terreny calcarie de gres roig, pinedes i matoll,
estepa blanca, romaní, marrubi, arborcer .

540
450
360
Gráfica 7

270
180
90
0
0

1

2

3

4

5

COL·LABORADOR
Amalio Fernandez
Duració.

DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
695 Lliria, 698 Sagunt
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.
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Medi. Severitat del medi natural.

2

Desnivell de pujada.

750 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

2

Desnivell de baixada.

750 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

2

Distància horizontal.

19,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

Del Castell Rei-al al Mas de
Tristan
Eixim d'Olocau per l'Urbanizació de L'Arquet,
passant al costat del parc de la font de la Carrasca, continuem pujant pel carrer Prolongació
de Sant Josep i continuem per la pista; als 2km
aproximadament trobem un encreuament que
indica ruta del Castell del Rei-al, agafem el de
l'esquerra i es veu al fons sobreeixint el Castell
Del Rei-al.
Poc després arribem a un cartell indicador amb
la història del Castell del Rei-al, aquí ens endinsarem per una senda que ens portarà pel barranc d'Olla passant al costat d'un xicotet brollador, apareixem al costat d'una casa de camp i
pel costat d'uns camps d'oliveres reprenem la
senda del barranc d'Olla, eixim a l'alqueria d'origen morisc coneguda com Mas de L'Olla.
Des d'aquí agafem la pista forestal cap a la dreta
i a uns 200 m ens desviarem també a la mà dreta seguint una antiga canalització d'aigua que
assortia a aquesta Masia, avui hi ha per dins una
canonada de PVC que alimenta un dipòsit d'aigua del servei contraincendis.
Seguint per la senda passarem al costat d'una
xicoteta bassa d'aigua que és d'on s'alimenta el
dipòsit, aquí s'aprecia un bell exemplar de surera.

Quan portem recorreguts uns 6,5 km, veurem un
altra bassa feta de pedres i agafarem la senda
que ix a la dreta; aquesta senda transcorre per
un terreny ple de matoll i després de creuar diversos camps tornem a eixir a una pista, girem
cap a l'esquerra passant al costat d'un aljub de
pedres fins a arribar a un tossal on tornem a
canviar de pista i agafarem la que ix a la dreta la
qual té en la seua vora diversos xiprers per ella
arribarem a la Masia de Tristan.
Des de la Masia de Tristan, prendrem el PR-V-8
que ix per darrere de la font i per ell, seguint les
marques del PR, les quals estan prou desgastades, creuarem pel tossal de la Mina.
Sobre el km 16,5 prendrem el sender que ix a la
nostra esquerra per a anar a buscar el camí dels
Sentits passant al costat de la font dels Sentits
que es troba al fons del barranc amb restes d'una antiga bassa, aquesta Font està seca, continuant arribarem a La Font del Frare del segle
XVIII i ja prop d'Olocau passarem per La Font de
la Cava i finalment arribem al final de la nostra
ruta.
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INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

