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Descobrim
el pais

LA CREUTA DE
XÀTIVA I LA CRESTA DEL VERNISSA
AMB ALTERNATIVA
XÀTIVA
La Costera
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
21 de febrer de 2016
TRANSPORT
Cotxes
HORA D’EIXIDA
8 h. Mercat de l’Eliana
500

DIFICULTAT ***/**
Sendes i cresta
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DESNIVELL
de pujada 550 m i de baixada 550 m.
DURACIÓ
4/5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Gresos i calcaries, pinedes i matoll.
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COL·LABORADOR
José Luis Ascaso
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
CARTOGRAFIA
795 Xàtiva
EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Duració.

4/5 h

Medi. Severitat del medi natural.

3

Desnivell de pujada.

550 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari

1

Desnivell de baixada.

550 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.

4

Distància horizontal.

12 km

Esforç. Quantitat d’esforç.

3

Tipus de recorregut

circular

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

UN TRAÇAT DIFERENT – CRESTA
DEL VERNISSA
Ruta bastant aèria no recomanada per a les persones que tenen vertigen.
No obstant això és una cresta fàcil de fer, però
no sense certa dificultat i esforç.
Demaneu informació.
Bonica i diferent ruta de les que, de tant en tant,
acostuma a programar el club. En aquest cas es
tracta de pujar a la Creueta de Xàtiva, al vèrtex geodèsic de la serra Vernissa i a la penya Sant Dídac.
Ruta que, tot i que les dades ens mostren pocs
quilòmetres i poc de desnivell, hi ha trams prou exigents i no exempts de dificultat.
Començarem a caminar des del Jardí del Bes i ens
dirigirem al Bellveret, a la zona del Castell.
Passant per la Cava del Castell, enfilarem cap a la
porta de la muralla situada davall de la cova dels
Coloms i prendrem la senda que ix recta, en direcció
oest, seguint la línia elèctrica en paral·lel a les cases
de la urbanització de la Bola.
Vorejarem la primera casa a l'esquerra i prendrem
una sendera al costat d'un camp de tarongers, sender que abandonarem poc desprès a l’esquerra on
començarem a ascendir a la Creueta. Aquesta sendera està marcada amb creus verdes i alguna fita,
però és molt abrupta i molt directa. Puja pràcticament en línia recta i en alguns punts cal ajudar-se
amb les mans.

Des de la Creueta, abordarem la cresta del Vernissa
fins arribar al mateix vèrtex geodèsic de la serra.
Aquest tram té un cert compromís, doncs és camp a
través, encara que en l'actualitat està acabat de
marcar amb punts verds que ens faciliten el camí i a
sortejar alguns trams més compromesos i en algun
moment amb vertiginoses caigudes a un costat i a
l'altre del crestall.
Una vegada aconseguit el vèrtex, continuarem descendint per la cresta de la serra en direcció al tossal
pròxim a la penya de Sant Dídac. Aquest tram de
descens també és camp a través, però és molt fàcil
de fer, tot i que d'empremta incerta.
Abastat el tossal, encreuament de camins, travessarem la pista I seguirem recte en direcció al penyal de
Sant Dídac. Des d'aquí surt una senda que continua
descendint pel vèrtex de la serra. Agafarem una empremta que sembla que atalla i va a la propera pista
que hem d'agafar, això no obstant, al poc es difumina
i l'últim tram fins a la pista és camp a través.
Baixarem per la pista per abandonar-la i atallar directament per la fàcil vessant al proper camí del port de
Bixquert, el qual prendrem a mà esquerra.
Poc després ens trobarem amb un senyal del PRV78, d'ací fins al final de la ruta coincidirem amb el
seu traçat.

(Hi ha una alternativa per als que no
vulguen fer la cresta)
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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

