
SECCIÓ DE SENDERS - UES
ELS 7 POBLES
La Ruta dels 7 Pobles de la Tinença de Benifassà és una ruta circular
que uneix els 7 pobles de la comarca de la Tinença, nord de Castelló, i
recorre camins i senders de gran bellesa paisatgística i de gran valor
natural. La ruta té el seu punt d'inici i final al bonic poble del Boixar.

Nosaltres començarem la travessia al pantà d’Ulldecona - Molí de l’Abat
(la Sènia) i la finalitzarem al mateix lloc després de 6 etapes.

Realitzarem la ruta en dos caps de setmana de tres dies, seran un total
de 6 etapes.

1er tram: 29, 30 d’abril i 1 de maig (dissabte, diumenge i dilluns)

2on tram: 13, 14 i 15 de maig (dissabte, diumenge i dilluns)
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Els 7 Pobles neix amb l'objectiu de donar a conèixer les muntanyes del
nord de Castelló i discorre pel Parc Natural de la Tinença de
Benifassà a través d'un recorregut que combina esport, natura, cultura i
descans.

La ruta no està marcada íntegrament, és imprescindible l'ús del mapa i
del GPS. Així mateix trobarem de tant en tant marques amb la forma del
7, senyals de PR, de GR i fites.

www.7pobles.com

La Secció de Senders de la UES portarà a terme l’organització
d’aquesta ruta en 6 etapes durant els mesos d’abril i maig de 2023, amb
estada a la Casa-Refugi el Boixar.

La Casa-Refugi el Boixar està situada enmig d'un entorn natural
excepcional. S’ha restaurat aquesta casa centenària que antigament era
un forn i una fàbrica de fideus. S’ha respectat els elements
arquitectònics propis, treballant la fusta i la pedra i tenint cura de la
decoració fins als últims detalls. s’Ha afegit a les instal·lacions els
serveis necessaris per crear un ambient acollidor i confortable que
permet oferir un allotjament i una estada de qualitat.

http://www.7pobles.com
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www.elboixar.net

Dates de la ruta:

Dissabte 29 d’abril - diumenge 30 d’abril i dilluns 1 de maig de 2023

1ra etapa: del pantà d’Ulldecona (la Sénia) a la Pobla de Benifassà 15 km +800/-600m

2na etapa: de la Pobla de Benifassà a Bel i carretera de Vallibona 11 km +500/-700m

3ra etapa: de Castell de Cabres a la carretera de Vallibona 17 km +500/-1200m

Dissabte 13 de maig - diumenge 14 de maig i dilluns 15 de maig de 2023

4ta etapa: de Castell de Cabres al Boixar 11 km +460/-510m

5na etapa: del Boixar a Fredes 10 km +450/-450m

6na etapa: de Fredes al pantà d'Ulldecona (la Sénia) 11 km +120/-750

http://www.elboixar.net
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Dates d’inscripcions:

Del 2 al 31 de gener de 2023 per a tota la ruta

Places limitades a la capacitat de l’autocar i a la Casa-Refugi:
23 places

a partir de l’1 de febrer de 2023 inscripcions per a la resta de places

Cost de l’activitat: per determinar a l’espera del pressupost de
l’autocar i de la Casa-refugi.

El cost inclou,

viatge en autocar i recolzament de l’autocar en algunes etapes
Mitja pensió a la Casa-Refugi el Boixar (no hi ha lliteres)
Guiatge, documentació, mapa i track de tota la ruta
Bon ambient i sobretaula cada nit


