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De pujada i baixada 1500metres.
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CORRAL DE BAUTISTA

una font i vora d’ella un camí a la dreta que
costerut i en direcció a llevant munta al
castell de Villamalur. Més endavant un corriol
a l’esquerra s’enfila dalt les runes del castell
amb restes de trinxeres de la Guerra Civil i
bona guaita sobre el poble i les valls veïnes.
De nou al poble cal creuar-lo per agafar la
senda que davalla cap a mestral al fons de
la Rambla de Villamalur. Es creua per una
pista i en el següent revolt una senda a
l’esquerra munta en llarga diagonal al coll
de la Rambla. La senda davalla llargament
en direcció nord entre camps abandonats
fins al corral de Bautista on recuperem la
ruta de l’anada. Refent el camí abastem el
llogaret d’Ayodar.

AYODAR
RIO PEQUEÑO
LA TORRE

a l’esquerra un ramal ens porta a les runes
CARTOGRAFIA:
de la torre del Castell d’Ayodar.
29-25 Segorbe.
La ruta segueix per la pista entre camps
BIBLIOGRAFIA:
d’oliveres, creua el barranc de Reca i gira
PR-276.
a ponent fins al corral de Francisco. Ací inicia
la senda que costeruda munta cap a migjorn
EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, cantimplora, botes de muntanya,
pels lloms del Rebollo fins a la font de la
protector solar, impermeable, roba lleugera,
Penya. La senda segueix alta sobre el barranc
quiviures.
de la Fuente arrapant-se als aspres vessants
fins al coll de Villamalur en la carretera de
NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una xicoteta
Torralba del Pinar.
farmaciola individual, barretes energètiques, fruits
Hem de creuar la carretera i agafar la senda
secs o xocolate.
que davalla al paratge de la Rambla on hi
ha una zona d’esplai i una font d’aigües
precàries. La ruta segueix en direcció nord
Ayodar i Villamalur coronats per castells per la 3 pista asfaltada fins al poble de
roquers són dos poblets de la comarca de Villamalur. En el coll d’entrada al poble raja
1600 m.
l’Alt Millars situats als contrafor ts
1500 m.
septentrionals de la Serra d’Espadà. El riu GRAU DE DIFICULTAT:
1400 m.
1300 m.
Pequeño format per la unió de la rambla
1200 m.
PASEJADA: bon camí, meyns
d’Ayodar i la de Villamalur drena aquest
1100 m.
de
3
hores.
1000
m.
abruptes paratges. La ruta proposada
900 m.
enllaça ambdós llogarets i ambdues
800 m.
EXCURSIÓ MITJANA:
700 m.
fortaleses, castells d’origen àrab com els senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
600 m.
llogarets que foren poblats pels moriscos
500 m.
EXCURSIÓ FORTA:
400 m.
fins a la seua expulsió en 1609. grans desnivells, senda o camp
300 m.
La ruta parteix del poble d’Ayodar davalla, a través més de 5/6 hores.
200 m.
100 m.
creua la rambla i agafa una pista en direcció
0 m.
ALTA MUNTANYA:
0 1
a llebeig en dura costera fins a una cruïlla,
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5/6 h. aproximadament.
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Serres calcaries, boscos i prats.
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TERRENY i VEGETACIÓ:
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DATA EXCURSIÓ:
11 de Novembre 2007

DIFICULTAT: **/***

ís

castells de la serra d’espadà
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