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comarca: El Camp del Túria
recorrido: 24.6 km
tiempo: 6h
dificultad: media - alta
cartografía: 1:50000 667 Villar del Arzobispo
entidad promotora:
Ayuntamiento de Llíria

Ruta del Cavalló de l'Olivera
Itinerario:
Casa de Campo - Bodegas de la Casa de
Campo - El Calero - Castellet de Bernabé Puntal del Llop - Corral de Cabreros - Cerro
Bardinal - Bodegas de Torres - Corral de
Peñarroya - La Cova del Llop - Castellet de
Bernabé - El Calero - Bodegas de la Casa de
Campo - Casa de Campo
Instalaciones recreativas forestales:
Áreas recreativas
El Parc de Sant Vicent (área recreativa, ermita
y restaurante). Conecta con Llíria por un carrilbici en 2.5 km
Sant Miquel (Monasterio)
www.cth.gva.es/sendaverde

La iglesia arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción (s.XVII)
La primitiva iglesia de la Sang (s.XIII)
El Real Monasterio de Sant Miquel (s.XVIII)
Ermita y área recreativa de Sant Vicent Ferrer (a 3 km)
El poblado íbero de Edeta (BIC desde 1995)
El Castellet de Bernabé (s. IV a.C)
El museo arqueológico de Llíria
Ca la Vila Vella (antigua sede de la Cámara de los Jurados
de la Vila)
Ca la Vila (palacio renacentista del s.XVI)
Los baños árabes (s.XII)
Las sedes de la Banda Primitiva y la Unió Musical
El carril bici a Sant Vicent y el rocódromo municipal
El Mas del Frare
Los corrales de Penya-roja, del Cabrer, Gasque, Virulé,...
Las bodegas de Gea, Tufaltaves, Viroles, de Torres, Vin-iquatre,...

PR-CV 258 · El Camp de Túria

Lugares de interés:

www.cth.gva.es/senderos
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6. Puntal del Llop
7. Corrales de los Cabreros
8. Bodegas de Torres
9. Corral de Peñarroya
10. Cova del Llop
11. Castellet de Bernabé

12. El Calero
13. Bodegas de la Casa de
Campo
14. Casa de Campo

Carlos Ferris

1. Casa de Campo
2. Bodegas de la Casa de
Campo
3. El Calero
4. Castellet de Bernabé
5. Barranc de Carles

El Castellet de Bernabé

137

RUTA DEL CAVALLÓ DE L'OLIVERA.
Km: 18,25
Temps: 6h
Destaca pel valor ecològic i històric d'alguns dels paratges que componen l'itinerari. Com a
punts més destacats tenim la Casa de Camp, el Castellet de Bernabé, la senda del Puntal del
Llop i el seu mirador, els corrals dels Cabrers i de Penya-roja i les bodegues noves de
Torres.
Temps del recorregut:
00h 00'. Eixida des de la Casa de Camp en direcció nord, després de creuar la carretera de
Casinos-Alcubles, a les bodegues del Camp, agafem un camí a la dreta que seguint els
senyals ens durà a les llomes del Calero, després de travessar una zona de xalets.
Els xalets acaben i el camí que hem seguit es converteix en senda que discorre per l'interior
de les llomes del Calero entre una espessa pineda i matollar de tipus baix. Combinarem ara
trams de senda amb altres de camins de ferradura, travessarem també diversos erms fins
arribar al Castellet de Bernabé.
01h 00'. Eixim del Castellet en direcció nord fins al pal senyalitzador, allí ens fixarem en la
fletxa que indica el Pi, que ens marca un camí a l'esquerra i que en 10 minuts ens permetrà
creuar la carretera Llíria-Alcubles.
01h 10'. El Pi o l'aljub Blanc, encreuament de camins, és un punt vital al nostre sender, cal que
ens hi fixem, ja que ací coincideixen dos dels itineraris, la ruta del Gasque (direcció nord) i la
del Cavalló de l'Olivera que és la que nosaltres seguim (direcció est). El camí és molt evident,
creua el barranc de Cerro Pital i busca l'Ombria Negra, on comença una rampa que es
prolonga fins a arribar al coll del Puntal del Llop.
01h 55'. Deixem el puntal, important encreuament de camins. Agafem el camí del Bardinal
(direcció nord) i en quinze minuts l'abandonarem per agafar-ne un altre a l'esquerra i visitar el
corral dels Cabrers. Seguim després una senda entre una espessa pineda que en pocs
minuts ens retornarà al camí del Bardinal, i arribem a l'encreuament amb la pista de la
Pedrosa i la senda del Cerro Agudo, on ens desviem a la dreta buscant les bodegues de
Torres.
02h 55'. Des de les bodegues podem divisar les bodegues Velles i, un poc més llunyanes, les
bodegues de les Vint-i-quatre, que destaquen al mig d'una vall envoltada de feréstegues
muntanyes. Fixant-nos en el pal senyalitzador, agafem la direcció "Senda Puntal del Llop" i
eixim per un camí a la dreta, als pocs minuts trobem un aljub d'obra nova, després el corral de
Carreter, i després de deixar el camí uns instants per agafar un senderet que evita una
tancada revolta, el reprenem. Seguint els senyals, en pocs minuts trobarem el corral de
Penya-roja, que deixem per pujar a buscar la senda del Puntal del Llop.
03h 35'. Trobem el pal senyalitzador que ens indica les diferents opcions; podem pujar al
Mirador, seguir el sender fins al Castellet i la Casa de Camp o fins i tot, en cas de necessitat,
agafar el camí del Cavalló, que en 40 minuts ens durà al Pi (carretera d'Alcubles). Nosaltres
seguirem cap al Castellet utilitzant la senda del Puntal, que baixa i busca el camí de la

Fardeta a Torres. Seguim el camí per la dreta i a l'altura de la finca "El Valle" enllacem amb
una senda on seguim els senyals i creuem un barranc, que té una eixida a l'esquerra entre una
espessa vegetació, on trobem una breu però forta costera de roca viva. El sender continua
entre la pineda i e l matollar fins a creuar un barranquet que enllaça amb un camí de ferradura,
que seguirem per l'esquerra fins a arribar al camí del Cavalló de l'Olivera (bassa de Tuto).
Seguim per la dreta fins a la carretera d'Alcubles, anem per la cuneta i la creuem quan
arribem al camí que ens duu al pal indicador del Castellet.
05h 05'. Agafem el camí de tornada a la Casa de Camp, deixem a la dreta el Castellet i per
la senda de les llomes del Calero acabem la nostra ruta en un temps de 06h 00'.

SENDA DE LA CASTELA.
Km: 2´25
Temps: 55´
Senda alternativa al camí de Tuto que evita la pista per un accés menys fàcil però més del
gust del senderista que busca paratges amens, tranquils i amb un aspecte més muntanyenc.
Els pals indicadors de l’inici i del final de la senda, els trobarem en dos punts diferents del
camí del cavalló de l’Olivera, l'un situat a mitjan camí entre el Pi i el puntal del llop i l’altre al
final del camí de Tuto als Malls.
La senda discorre pel vessant sud del puntal del Llop i la partida de la Castela, i salva
diversos barranquets que desaigüen al barranc de Carlos. La major part de la senda
transcorre entre una espessa pineda on trobem també algun exemplar d’arboç.

ACCÉS ALTERNATIU “CAMÍ VELL DE TORRES”
Km: 3,5
Temps: 55´
Camí que ix del quilòmetre 12,3 de la carretera de Llíria a Alcubles, a l’altura del mas de la
Fardeta, el qual ens condueix per l’antic camí de les bodegues de Torres i que ens permet
realitzar part del camí del Cavalló de l’Olivera pel sector del Bardinal. Es pot recórrer de forma
circular i utilitzant l’accés alternatiu per iniciar i finalitzar la ruta.
Iniciem el camí a la Fardeta, si seguim els senyals ens introduirem al camí vell de Torres als
15´. Aquest camí, hui en dia oblidat pràcticament per tothom, transcorre a través de les
muntanyes dels Malls. Cal destacar aspectes com les carrilades obertes sobre la pedra viva
produïdes pel pas dels carros al llarg de diversos segles. El tram final del camí discorre per
una ombrívola pineda i allí el camí es cobreix de molsa, i enllaça amb la senda del Pastor a la
rodalia de Torres.
Cal tenir en compte a l'hora de recórrer les sendes alternatives, que s'ha d'afegir el temps a
l'horari previst, tant el d’anada com el de tornada.

