El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Penyal d’Ifac (Calp) el dia 11 de febrer
de 2018.
El Penyal d’Ifac, símbol de la Costa Blanca, s’alça a la mar com una immensa roca calcària de 332m
d’altura i un quilòmetre de longitud. Unit a la terra per un estret istme, és un dels accidents geogràfics més
singulars i bells de tot el litoral mediterrani i és el Parc Natural més visitat de la Comunitat Valenciana, amb una
mitjana de 100.000 visitants anuals, entre senderistes, turistes i escaladors. La visita i ascens al cim del penyal
és una ruta obligada per a tot amant de la natura, prou senzilla, amb molt d’encant i amb unes increïbles vistes
des del més privilegiat punt d’observació de l’abrupta costa de la Marina Alta.
Al Penyal d’Ifac s’hi han establert diversos poblats des de temps immemorials. Al costat occidental hi ha
constància d’un poblat iber. Durant l'època romana la població va baixar a l'istme, i durant l' Edat Mitjana pareix
que es va tornar a ocupar fins que degut als atacs per via marítima, els seus habitants van decidir baixar al
poble i crear un nou sistema de defensa. El penyal ha sigut propietat de diferents particulars fins que en 1987 va
passar a mans de la Generalitat Valenciana, que el va declarar Parc Natural.
OBSERVACIONS: Hi haurà una alternativa de 10 quilòmetres i dificultat baixa. L’autobús farà parada a
Mestalla i la Pantera Rosa.
Itinerari: Calp, Platja Arenal-Bol, Aula de la Natura, Túnel, Cim del Penyal, Mirador dels Carabiners, Platja
la Fossa-Llevant, Cala Calalga, Cala les Bassetes, Cala Fustera.
Dades del sender:
Longitud: 14 quilòmetres. (10 si es fa l’alternativa)
Duració: 4’30 h aproximadament.
Dificultat: Baixa/Mitjana.
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 400 m.
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 9 de febrer. Per a
poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva cal
fer-la al telèfon: 690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, dinar, aigua i calçat adequat.
L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya.

www.xafant-talons.org

