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CaraCterístiques tèCniques 
•	 Longitud	:	19	kilometros	
•	 Temps	total:	5	hores	i	53	minuts	
•	Dificultat:	Mitjana
•	Desnivell	Net:	470	m	
•	 Cota	mínima:	190	msnm	
•	Cota	màxima:	655	msnm	
•	 Enllaços:	PRV-76	Chulilla-Gestalgar	
i	PRV-290	Gestalgar_Balneari	Chuli-
lla-Gestalgar	

Cartografia 
•	 IGN	1:50.000	Chulilla	694;	Llíria	695	
•	 IGN	1:25.000	Chulilla	694-2;	Pedralba	
695-1;	El	Reatillo	694-4;	Colònia	del	
Romeral	695-3	

LLoCs d’interès 
•	 Font	dels	Dolls	
•	 Font	del	Morenillo	
•	 Pique	de	la	Peña	María	
•	 Balneari	de	Fuencaliente	
•	 Ruïnes	de	la	Presa	Vella	
•	 Font	Gran	
•	 Font	del	Salte	
•	 Zona	de	banys	del	Motor	
•	 Area	recreativa	de	la	Peña	María	
•	 Area	d’escalada	de	la	Peña	María	
•	 Area	d’escalada	de	la	font	del	Prado	
•	 Font	de	Sant	juan	
•	 Restes	d’un	aqüeducte	romà	
•	Area	recreativa	dels	Dolls

desCripCió 
És	un	recorregut	circular	que	ens	permet	
recórrer	 la	zona	més	abrupta	del	 terme	
municipal	vistando	paratges	com	El	Sal-	
to,	 el	 barranc	 Barco	 o	 Pera,	 tots	 ells	 de	
gran	encant	paisatgístic	i	alt	valor	ecolò-
gic.	
Part	de	la	mateixa	població	de	Gestalgar,	
però	és	possible	accedir	amb	cotxe	al	km	
4,540.	
Tram	d’asfalt:	1.850	m	
Trame	de	camí:	3.680	m	Trame	de	senda:	
13.140	m	

	

PRV 291
gestalgar-balneario chulilla-gestalgar

Seguim	 pujant	 per	 aquest	 camí	 i	
arribem	 al	 pla	 de	 Gabaldón.	 Veiem	
una	pista	d’asfalt.	

distànCia: 1240 M aLtitud: 377 M
caMine De gabalDon	 i	 la	 pren-
drem	girant	 a	 la	 dreta.	 A	 pocs	me-
tres,	en	un	encreuament	amb	camí	
de	terra,	girem	a	l’esquerra	i	seguim	
el	camí	asfaltat	que	ens	porta,	al	ter-	
minar	el	mateix,	al	costat	d’un	aljub.	

distànCia: 1650 M aLtitud: 388 M 
CorraL 
De cresPin	 (a	aquest	punt	podem	
accedir	per	carretera	des	del	poble)	
En	aquest	punt,	terminació	del	camí	
asfaltat,	prenem	a	esquerra	un	camí	
de	terra,	en	lleugera	pujada.	Després	
de	 caminar	 uns	 200	 m,	 un	 desvia-
ment	a	la	dreta	ens	porta	a	un	camp	
d’oliveres	 en	 el	 qual	 veiem	 un	 pal	
d’adreça,	 que	 ens	 orienta	 cap	 a	 la	
part	esquerra	del	mateix.

distànCia: 850 M aLtitud: 418 M 
inicie De la senDa Del salt	 En	
aqueixa	part	interior	del	camp	d’oli-
veres,	arranca	una	senda	estreta	que	
puja	en	lleuger	pendent.	

distànCia: 1020 M aLtitud: 440 M 
corral Del alcaiDe	La	senda	arri-
ba	fins	al	corral	Alcaide	

distànCia: 1680 M aLtitud: 400 M 
naixeMent	Del barranc Vaixell	
i	 segueix	 fins	 al	 barranc	 del	 Barco,	
on	 hi	 ha	 un	 pla	 d’oliveres	 abando-

nades,	 travessant-ho,	 arribant	 al	 jaç	
de	barranc,	 que	 creuarem.	Pot	por-
tar	aigua,	però	en	aquest	tram	inicial	
és	poc	cabalós.	El	naixement	està	a	
pocs	metres	però	és	de	difícil	accés.	
Després	de	creuar	el	barranc	 inicia-
rem	 la	 pujada	més	 forta	 de	 la	 sen-
dera,	per	pendent	alt	 i	sòl	pedregós	
solt.	

distànCia: 520 M aLtitud: 504 M 
senDera	 seguint	 els	 senyals,	 per	 a	
vorejar	el	cinglo	pel	seu	costat	dret.	
Aconseguint	 un	 replanell	 relatiu,	
vam	continuar	pujant	cap	a	l’esque-
rra,	 amb	pendent	 alt	 per	 a	 aconse-
guir	el	serral.	

distànCia: 250 M aLtitud: 560 M 
serral Del salt	 Seguint	 els	 sen-
yals,	 veiem	 a	 baix,	 a	 l’esquerra,	 la	
Font	 del	 Salt.	 Es	 pot	 baixar	 a	 per	
aigua	però	per	 fort	pendent	 i	 sense	
camí.	Seguirem	pujant	recte,	per	les	
llomes,	 per	 a	 aconseguir	 el	 camí	 es	
Pera.	

distànCia: 880 M aLtitud: 655 M 
caMine De Pera on	un	pal	d’adreça	
ens	 indica	 el	 gir	 a	 la	 dreta.	 Seguint	
aquesta	adreça	 i	 ja	per	pista	ampla	
arribem	a	Pera.	Veurem	un	corral	en	
ruïnes	 i	un	encreuament	de	camins	
amb	 fort	 gir	 a	 l’esquerra,	 nosaltres	
prendrem	 el	 de	 la	 dreta	 i	 ja	 en	 ell	
seguirem	fins	a	un	pal	d’adreça	que	
ens	 marca	 l’inici	 d’una	 senda	 a	 la	
nostra	esquerra.	

distànCia: 2600 M aLtitud: 616 M 
MoJon De Pera	 (inici	 De	 la	 sen-
da)	La	prenem	per	a	començar,	una	
mica	més	endavant,	la	baixada	cap	a	
la	Peña	María.	El	descens	és	per	una	
senda	 bastant	 recta	 fins	 a	 arribar	 a	
un	xicotet	pla,	on	gira	cap	a	 la	dre-
ta.	 Seguirem	 els	 senyals	 i	 prompte	
s’albira	Gestalgar,	baixant	fins	a	l’en-
creuament	amb	el	PRV-290	que	as-
senyala	un	pal	d’adreça.

distànCia: 3100 M aLtitud: 367 M 
alt De la PeÑa Maria	 (enllaç	PrV	
290	gestalgar-balneari)	Seguim	rec-
te	fins	a	arribar	al	serral	al	costat	de	la	
Peña	María.	 Ací	 podem	 desviar-nos	
de	la	sendera	i	pujar	al	bec	amb	me-
ravelloses	vistes	del	cañon	del	Turia	i	
Gestalgar.	Continuem	la	sendera	fins	
a	baixar	 al	Morenillo,	 on	podem	 re-
frescar-nos	en	la	font.	

distànCia: 1600 M aLtitud: 199 M 
Font Del Morenillo	 Sobre	 el	
pont,	 prenem	 el	 camí	 que	 descen-
deix	 a	 l’esquerra	 per	 a	 arribar	 fins	
al	 Turia,	 travessant-ho	 per	 un	 pon-
tón	 i	 arribant	 a	 l’encreuament	amb	
el	PRV	290	 i	PRV	76,	al	costat	de	 la	
Central	Elèctrica.	

distànCia: 300 M aLtitud: 197 M 
central hiDroelectrica PeÑa 
Maria	 El	 pal	 d’adreça	 indica	 a	 la	
dreta,	 continuant	 per	 la	 senda	 que	
prompte	ens	porta	fins	a	la	Font	Sant	
Joan	 distancia:	 401	 m	 altitud:	 196	
m	Font	sant	Juan	i	poc	després	a	la	
Font	Gran.

distànCia: 435 M aLtitud: 191 M 
Font gran i	a	 la	població.	En	arri-
bar	 a	 les	 primeres	 cases	 prenem	
unes	escales	que	baixen	a	la	zona	de	
banys	del	Motor,	per	a	seguir	fins	a	la	
Font	dels	Dolls.	

distànCia: 534 M aLtitud: 192 M 
Font els Dolls

distànCia: 0 M aLtitud: 192 M
gestalgar, Fte els Dolls.	 Iniciem	la	
sendera	 en	 la	població,	 en	 la	 Font	dels	
Dolls	al	costat	d’un	cartell	informatiu	de	
la	 sendera,	 al	 costat	 del	 safareig	muni-
cipal	i	a	uns	gronxadors,	en	la	part	pos-
terior	 del	 Centre	 de	 Salut	 de	Gestalgar	
i	a	 la	vora	del	Turia	en	el	seu	marge	es-
querre.	Caminem	aigües	a	baix	pel	camí	
asfaltat,	al	costat	del	camp	de	futbol,	fins	
a	trobar	a	la	dreta	un	pontón	sobre	el	riu	
Turia.

distànCia: 525 M aLtitud: 187 M 
Puente Vell que creueM. Seguim	
recte	per	un	camí	de	terra	i	pugem	per	
senda	fins	a	eixir	a	una	pista	ampla.	

distànCia: 190 M aLtitud: 185 M 
PuJaDa a la Pista De la PeÑa Ma-
ria Ací	 seguim	 per	 l’esquerra	 durant	
uns	metres,	fins	que	al	peu	d’uns	corrals,	
prenem	un	desviament	a	 la	nostra	dre-
ta,	per	a	arribar	a	 la	carretera	asfaltada.	
distància:	218	m	altitud:	200	m	carretera	
De	chiVa	-	corrals	En	aquest	punt	girem	
de	nou	a	la	dreta	cap	a	un	pal	informatiu	
d’adreça,	per	a	continuar.	

distànCia: 717 M aLtitud: 275 M 
Yesares	per	camí	de	terra,	entre	corrals	
de	 bestiar	 i	 ruïnes	 de	 pallers	 que	 con-
dueix	 a	 una	 pujada,	 en	 sinuosa	 senda,	
aconseguint	un	serral	amb	belles	 vistes	
del	poble	i	poc	després	un	camí	ample	
de	terra,	transitat	per	agricultors.


