Serra d’Orihuela. 14 – Febrer – 2009.
Lluís
Com arribar i on quedem:
Autovia Alacant – Murcia EIXIDA 81 direcció Orihuela
Abans d’arribar a Orihuela hi ha un creuament que indica direcció LA MATANZA
Es trobareu en poc més de 500 m una gasolinera SHELL.
Aquest serà el punt d’encontre a les 09:00 H.
Un poc abans de la gasolinera hi ha un carrer que puja cap a l’urbanització MONTEPINAR, junt un descampat on veureu
camions de
la General Electric. Hi ha una indicació en un poste de l’inici de la ruta però no es veu massa bé. En
arribar al
CARRER ORENSE girem a l’esquerra i al final hi ha un descampat on podem deixar els cotxes.
Descripció de la ruta:
He de dirvos que tant a mi con a Manolo ens ha sorprés molt gratament la ruta i aquesta serra en general. La senda està en
perfecte estat i crida l’atenció la frodositat de recorregut.

Iniciem el recorregut al costat dels bancals de llimeres. El primer tram, fins la Cruz de la Muela (1 h 30 min) és una pujada
amb cert desnivell. No obstant això, de quan en quan ens dona un respir. Les vistes són molt interessants: la Serra de Callosa
i Redovan ens acompanyen durant aquest primer tram. Més amunt podrem veure totes les serres fins el Puig Campana per
una banda, Guardamar i Torrevella per altra i tota la vall que domina el Segura.
Esmorzar
Abans de les 11:00 h iniciem el segon tram de la ruta, fins la zona coneguda com el PASO DEL GATO.
El recorregut proposa dues alternatives. Nosaltres anirem per l’esquerra per baixar a veure el forat que permet l’accés des de
la variant I Senda de la Casa del Forestal. Continuarem fins la zona de LA NAVETA creuament de camins des d’on iniciar
la pujada al cim de la serra. (1 h 30 min)
El tercer tram ens porta al CABEZO LODROÑO i després a la PENYA D’ORIHUELA o LEJA MILLAMON. (1 h. 30
min)
Dinar
A les 15:00 h iniciem el descens fins arribar de nou al creuament de camins principal. (1 hora) . Des d’aquest punt prendrem
el BARRANCO DE LAS SENDAS o bé podem anar fins el BARRANCO GRANADO, fins arribar al SANTUARIO DE
PILAR ( 1 h 30 min). I en poc més de 10 minuts estarem a la Urbanització Montepinar punt de partida on hem deixat els
cotxes.

DURACIÓ RUTA: 7 HORES + ½ eSMORZAR + 1 DINAR
DIFICULTAT: MITJANA
Per finalitzar ens hem permés fer una reserva, per aquells que vulguen, i per allò del dia de Sant Valentí, a l’Hotel
Melià Palacio de Tudemir on s’ha preparat una revetla molt especial amb música en directe i festa al Pub Huellas. El
menú val 48 € iva inclòs. A més pots passar la nit al Palau !!!!.
Més informació: melia.palacio.de.tudemir@solmelia.com

