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Faro del Albir 
Veien tar deg tre kilometer horisontalt langs kysten. 
Den går gjennom en kort tunnel (6). Du har fin utsikt 
mot havet. I den siste store svingen før fyret passerer 
du en stor hule opp til høyre (7). En bratt sti tar deg 
helt opp om du er interessert. Veien stopper ved et 
utsiktspunkt, du kommer dessverre ikke helt fram til 
fyret.  

Retur samme vei. 

Avstikker: 

I den siste svingen før fyret går det en sti ned mot 
havet (8). Den noe overgrodde stien tar deg ned til 
noen gamle gruver, der de tok ut fargestoffet oker 
tidlig på nittenhundretallet. Det ligger rester av 
mineralet i gruveåpninger og i slagghauger (9). Om 
du vil ned til havkanten kan du følge stien som går til 
venstre for ruinene. Retur samme vei eller du kan 
følge stien mot venstre. Denne tar deg over neset og 
ned i den steinete viken på den andre siden. Herfra 
følger du sti og bekkefar i bunnen av dalen helt opp 
til asfaltveien. Legg til en halv time ekstra om du går 
ned til gruvene. 

Etter turen kan du ta deg en svømmetur på stranden i 
Albir og nyte utsikten til turen (10). 

Ned til gruvene.

8

Stranden i Albir mot fyret. 

10

Rester etter gruvene. 

9

Stor hule i fjellsiden. 

7

Gjennom tunnelen. 
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(Nesten) uinntagelige murer på kanten av stupet. 

Castillo del 
Confrides 
Sideveien tar deg opp 
til en flate. Her går det 
av en sti til venstre (5). 
Du kommer opp på en 
ny sti som fortsetter i 
retning mot fortet. 

Stien stiger svakt og går 
så horisontalt mot 
fortet. Ved et 
sadelpunkt er det en 
varde. Gå nå rett mot 
fortet, mellom klippene 
(6). Den smalere stien går rundt venstre side av 
muren og tar så bratt oppover i en liten sving mot 
høyre. Deretter har du toppen mot venstre. Lev 
deg inn i historien og kampene som har vært her 
(fortet ble erobret på 1200 tallet). Legg merke til 
nærkontakten du har med andre fort, som for 
eksempel det i Guadalest.  

Retur samme vei. Når du kommer ned til bilen 
kan du kjøre rett fram. Du kommer også tilbake 
denne veien. 

Ta av til venstre. 
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Klipper som vokter fortet. 
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Sierra Gelada 
Gå opp til høyre bak tavlene på bilde 2 og opp 
på ryggen. Der svinger du nitti grader mot 
venstre (3). Følg ryggen oppover på en 
rødmerket sti (4). Snart 
er du ved bilde 5. Som 
vist går stien i en bue 
mot venstre. På enkelte 
punkter (6) er stien 
sperret med steiner. Det 
betyr at den svinger 
akkurat her. Stien tar 
deg inn i en liten kløft 
(7). Like etter går vi 
opp på ryggen mot 
høyre. Her er mange 
stier, men den 
rødmerkede tar deg i 
svinger oppover 
ryggen, helt til bilveien 
til antennestasjonen (8). 
Følg veien til toppen.  

Retur samme vei. Vil 
du ha en lenger tur, går 
det en sti over alle 
ryggene og toppene 
mot sørvest - helt til 
Benidorm.  

Herfra får vi oversikt over hvor vi skal gå. 

5

Stien går til venstre.

6 

Stien går i en kløft. 

7 

Antennestasjonen på toppen. 

8

Sving til venstre.

3

Fin sti på ryggen.

4

Her tar vi av fra veien.
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Peñón de Ifach 
En hellelagt vei går mot den 
loddrette fjellveggen. Det er umulig 
å komme opp, umulig å gå rundt – 
hva gjør en nå? Vi går gjennom (2)! 
Luftig sti på andre siden, med tau til 
å holde seg i (3). ▲ Der stien krysser 
en rygg tar du til høyre mot toppen 
(4). Følg ryggen. På siste del er stien 
utydelig.  

Retur samme vei.  

Tau til å holde seg i. 

3

Tunnel gjennom fjellet. 

2

▲Til høyre mot toppen. 

4

Fra toppen mot stranden i Calpe.
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Aitana  

Grusveien går i en sving mot venstre. På en flate 
deler veien seg. Her skal vi horisontalt mot høyre 
(5). Veien går mot klippeveggen som vi skal gå 
under på høyre side. 

Snart stiger traktorveien og svinger mot venstre. 
▲ I punktet på bilde 6 skal vi ta av fra veien og gå 
inn på en god sti. Stien fortsetter i samme retning, 
under klippeveggen. 

Stien er merket med gule og hvite malingsstriper. 
Merkingen skal vi følge helt til toppen. Den flotte 
stien tar oss gjennom en ur (turens tittelbilde). I et 
stidele skal vi oppover mot venstre (stien til høyre 
tar oss ut på en spiss klippe, 7). Snart passerer vi 
til venstre for en gård og går forbi en kilde. Stien 
går etter hvert over på en vei som vi skal følge i 
retning ”golfballene” på toppen (8). Veien tar oss 
til en kilde (Font Forrata) med kaldt og godt 
drikkevann (9).  

Fra kilden skal vi svinge mot venstre, og følge 
foten av de bratte fjellsidene (10).  

Ta til venstre ved kilden.

10

Kildevann ved Font Forrata. 

9

Ta sikte på 

8

Vi passerer denne klippen. 

7

Til høyre mot Puerto de 

5

▲ Fra traktorvei til 

6
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Du har toppen oppe til høyre, 
med et karakteristisk hull i 
fjellet like nedenfor dette 
(bilde 16).  

Vi skal nå opp en kløft der det 
er lett klyving (11). ▲Følg 
med på merkene her, det er 
lett å gå feil i dette partiet. Vi 
skal gjennom en smal kløft 
(12). 

Du skal nå gjennom 
sprekken på bilde 13. Stien 
går nedover. ▲Så svinger 
den nesten 180 grader mot 
høyre (14). Toppen ligger 
altså opp til høyre, bak oss.  

Siste stykke er lett. Fra 
toppen ser du igjen hullet i 
fjellet (15, 16). 

Retur samme vei. Pass på at 
du går ned kløften der du 
kom opp. Ved Font Forrata 
svinger du nesten 180 
grader til høyre og følger 
veien nedover. Nesten nede 
ved bilen får du et veiskille 
på traktorveien. Du skal rett 
fram. 

Gjennom sprekken. 

13
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I kløften må vi klyve litt. 

11 

▲Her er det lett å gå feil (se merket). 

12 

Fjell med hull! 

16

▲ Toppen opp til høyre.

14 15 



Bernia rundtur 
Ta til venstre ved 
informasjonsskiltet (6). Følg 
denne veien til kilden Font de 
Cabanes (7). Gå opp 
trappetrinnene og følg stien 
innover. Den er sporadisk 
merket med hvite og gule 
malingsstriper.  

Snart ser du ruten helt opp til 
hulen som vi skal gå gjennom 
for å komme ut på den andre 
siden av fjellkjeden (8). Stien 
tar deg helt inntil klippene, 
dels med overheng (9).  

Etter dette får du et bratt parti 
der du må bruke hendene for 
å komme opp, turens eneste 
klyvepunkt (10). Stien, litt 
svakere her, krysser et stein-
ete parti. ▲Det er flere stier.  
Pass på at du følger den stien som går høyest.  

I en gressbakke skrår stien tydelig oppover (11). Her oppe 
finner du inngangen til hulen som skal ta oss gjennom fjellet 
(12).  
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Hulen gjennom fjellet er lav. 

12

Til høyre mot hulen, til venstre mot ”broen”.

11
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Pilspissen peker på hulen. 

8 

Font de Cabanes. 
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Til venstre i starten. 
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Klyvepunktet. 
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Under overhenget mot klyvepunktet. 
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Dersom du vil forlenge turen til noen naturlige 
steinbroer, tar du avstikkeren før huleinngangen (11). 
En svak sti tar deg videre langs fjellsiden. Den går 
nedover og runder en klippe. Nå ser du broene opp til 
høyre (13). Beregn en drøy halvtime for denne 
avstikkeren.  

Hulen er bare en meter høy. Etter tjue meter kommer du 
ut på den andre siden - til en helt ny verden. Bak deg har 
du ”villmarken”, nedenfor deg har du bebyggelsen i 
Altea området. 

Stien går nå mot høyre og holder høyden langs 
fjellsidene. Den er til dels steinete og går opp og ned, 
omlag ett hundre meter fra fjellveggen (14). Stien er 
tydelig og grei å følge.  

Langt der framme ser du noen hus nede til venstre. Rett 
over disse stiger stien bratt (15). Vel oppe fortsetter 
stien i samme retning i et flatere landskap. 

Stien tar oss til ruinene av et gammelt fort (16). Hvis du 
vil bestige toppen, Cumbre del Bernia, viser CB7 vei.  

Fra fortet følger du stien horisontalt videre. Den svinger 
snart til høyre og litt ned. Du krysser vestsiden av fjellet 
(17). På neste kant er det et lite flatt parti med vei. Følg 
veien noen få meter og ta ned til venstre på en sti (18). 
Du treffer veien igjen lenger nede og følger denne til 
parkeringsplassen.  

Stien er en snarvei. 

18

Avstikker til en naturlig fjellbro. 

13 

Vi skal opp her. 

15 

Rester av fortet. 

16 

God sti på nordsiden mot ryggen. 

17 

Mye grus og stein men grei sti. 
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God sti i bakkene ved foten av fjellet. 

4 

Av fra veien og inn på sti. 

3

Cumbre del Bernia 
I svingen står en informasjonstavle med kart (1). 
Veien direkte mot toppen går rett fram på 
traktorveien (for rundturen, CB6, går vi til venstre 
her). Veien er merket med hvite og gule striper. Ved 
punktet på bilde 2 svinger veien mot venstre og 
stiger. Etter hvert skal vi ta av fra traktorveien og gå 
inn på en sti rett fram (3). Denne tar oss opp på ås-
kammen mot høyre. Her kommer vi inn på 
traktorveien igjen. Vi følger denne noen meter og 
fortsetter på sti. Denne går i gressbakkene ved foten 
av toppen (4). Etter et langt horisontalt  
parti stiger stien 
opp en bratt 
dal til venstre. 
Vel oppe på 
kanten følger 
vi stien videre 
innover (5). 

Følg stien innover flatene. 

5

Traktorveien svinger mot venstre. 

2 

Turstart for toppturen. 

1 
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Stien tar deg til ruinene av et fort (6). 

Ruten mot toppen tar av på den andre siden av fortet 
(østsiden). Stien er smal over lyngheiene, men tydelig 
og grei å følge. Den er merket med rødt og går som vist 
på bilde 6. Stien har kurs rett mot grusbakkene i 
fjellsiden og går opp disse. Under berget svinger den 
mot venstre (7). Enkelte røde merker og piler viser vei.  

Vi skal rundt kanten mot vest og opp på denne (8). På 
det siste partiet er det lett klyving. 

Oppe på ryggen er du ved plassen på bilde 9. Gå til 
pilen på berget og sving til høyre her. Nå kommer du til 
turens vanskeligste klyvepunkt (10). Det er brattere enn 
det ser ut til på bildet, men her er mange gode tak. 
Resten av turen er grei. Toppen flater ut på slutten. Bok 
og søyle på det høyeste punktet (11). 

Retur samme vei. Etter du har kommet ned fra fjellet og 
grusbakkene går det en sti på skrå mot høyre, langs 
kanten. Den kan spare deg for litt tid. Men stien er 
trang og vegetasjonen tett - anbefales ikke om du går i 
shorts. 

Klyvepunktet. Bratt, men godt med tak og ikke spesielt luftig. 

10

Spansk toppmarkering med en søyle. 

11 

Følg ryggen og pilen på berget. 

9 

Kanten rundes med enkel klyving. 

8 

Til venstre (vest) etter grusbakkene. 

7

Den rødmerkede stien til toppen starter ved østre side av fortet.
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Coll Del Pouet

Puig Campana 
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Til venstre. 
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Fra Coll del Pouet. 
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En hytte passeres. 
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Puig 
Campana 
rundtur 
Den gul- og 
hvitmerkede 
stien er 
steinete i 
starten. Den 
stiger slakt. 
Snart krysser 
den en skogs-
vei (4).  

Etter hvert 
blir stien 
merkbart 
bedre (5). 

Skogen ble herjet av brann for noen år siden - og vil se 
slik ut i mange år. Stien runder fjellets nordvestre side 
(6). På baksiden av fjellet kommer du etter hvert til en 
liten hytte som du passerer på høyre side (7). Like over 
hytten går stien over på en fin skogsvei som du følger 
fem hundre meter rett fram og slakt oppover til Coll del 
Pouet. Her møtes flere skogsveier og stier.  

Fra Coll del Pouet følger du den brede stien oppover 
(8). Like oppe i bakken tar du til venstre (9). Ruten til 
toppen (CB9) tar til høyre her. Stien stiger svakt, og du 
er nesten oppe i 1000 moh. Den gode stien tar deg tett  
inntil fjellet (10).

Stien tar deg helt inntil fjellet. 

10

En skogsvei krysses. 

4 

Mot nordsiden.  

6

Rundt toppmassivet. 

5 
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Følg veien. 

15

Ta opp her.

11

Vi passerer disse ruinene.

14

Her tar vi ned i sikksakk.

13

Vi er over Benidorm.

12 Nå går stien litt ned. Den runder fjellet nærmest 
horisontalt. På et punkt (11) er det et stidele. Her 
skal vi ta øverste alternativ. Du får nå flott utsikt 
over Benidorm, om da ikke disen er for tett (12). 
Snart går stien i svinger nedover (13). Vel nede 
flater terrenget ut. Stien går mot høyre.  

Vi passerer en ruin og følger det som har vært en 
gårdsvei (14). I krysset (15) følger vi veien rett 
fram. Flott utsikt til toppen herfra (se turens 
tittelbilde). Etter to hundre meter fortsetter vi på en 
god sti (16). Stien er fortsatt merket med gule og 
hvite striper.  Den tar deg helt ned i bebyggelsen 
ved Font del Moli, dog litt til venstre for 
parkeringen.  

Vel nede på bilveien tar du 
derfor til høyre. Veien svinger 
så mot venstre. Hold på 
oversiden av vanningskanalen 
i betong, dels på vei og dels på 
sti. Snart ser du bilen. 

Inn på stien igjen. 

16

CB8 

Turbokforlaget:  
22 

Turbøker for 
Ålesund, Molde og 
Kristiansund. 
 
Skibok for 
Romsdal. 
 
www.turbok.no 



Puig Campana 
Det er samme start som for CB8. Følg derfor denne turen helt til Coll del Pouet på nordsiden 
av fjellet (1). Gå opp veien vist på bilde 1 og ta til høyre i toppen av bakken (2). Rundturen 
CB8 tar til venstre her. Stien stiger langsomt mot høyre (3). Snart sikksakker den bratt 
oppover (4, neste side).  

Oppe på topp-platået krysser du dette og svinger til venstre (5). Stien går tilnærmet horisontalt 
under høyre side av toppen (6). Først når du har toppen på din venstre side, går du opp den 
siste stigningen. Flott utsikt mot Benidorm. 

Retur samme vei som opp. Ved Coll del Pouet anbefaler vi å gå rundt fjellet på den andre 
siden (se CB8). 

Opp nordsiden av toppmassivet. 

4 

Den siste stigningen mot venstre. 

6

Over topp-platået og drei til venstre. 

5

God sti mot det bratte partiet. 

3 

Fra Coll del Pouet

1

Mot Puig Campana. 

2
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Ruiner 
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Cabeza del Oro 
Veien blir fort ukjørbar for vanlige biler. Den 
går horisontalt innover. Vi har fjellet på vår 
høyre side (4). Underveis passerer vi noen små 
hytter – enkelte i ruiner.  

Veien går så litt nedover, mot en meget skarp 
rygg. I et kryss (5) tar vi veien oppover til 
høyre, på høyre side av den skarpe ryggen. 
Denne veien tar deg mot et hus. Der du får 
huset rett til venstre, tar stien av til høyre (6). 
Følg stien der den sikksakker oppover 

skråningen (7). Stien er merket med maling 
enkelte steder. Den går pent oppover i slake 
svinger og er lett synlig og god å gå. I fjellsiden 
til høyre ser du flere huler (8). 

Til høyre ved den skarpe ryggen.

5 

Fra vei til sti.

6 

Huler i fjellet. 

8

Fin sti oppover.

7

Veien går tett på fjellsiden. 

4 CB10 
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Etter oppstigningen kommer du til et sadelpunkt der 
du har utsikt til kysten. Her ligger ruinene av en 
gammel gård (9). Du ser også en stor grop, en ”pozo 
del nieve”, der en samlet snø som kunne selges som 
is utpå sommeren. 

Ved ruinene snur du deg 180 grader og går tilbake 
litt mot høyre i forhold til der du kom opp (10). Stien 
stiger etter hvert. Den går nå like under stupene, 
fortsatt mot nord (11). Her finner du et og annet 
malingsmerke. Ved et punkt (12) må du klyve opp 
en liten skrent (ikke luftig). 

Stien går opp gjennom skogen. Snart ser du topp-
partiet (13). Her passerer du et hull i bakken ved 
siden av stien. Det er greit å komme opp, men legg 
merke til stedet – på nedtur er det lett å gå feil her. 
Etter noen svaberg i kløften på bildet kommer du til 
det øverste sadelpunktet. Herfra dreier stien 90 
grader til venstre (13). Fortsett på ryggen oppover 
(14). Du passerer ruinene av en hytte. På toppen 
finner du en varde.  

Retur samme vei, ned til sadelpunktet, videre ned 
kløften og svabergene. ▲Ti meter under sadel-
punktet fortsetter stien  horisontalt mot venstre. Pass 
på her, det er lett å fortsette nedover. 

Videre fra det øverste sadelpunktet. 

14

Mot det øverste sadelpunktet. Hovedtoppen ligger bak til venstre.

13 CB10 

Turens eneste klyvepunkt.

12

Mot toppen fra ruinen.

10

En av ruinene på sadelpunktet.

9 

Stien går helt inntil fjellveggen.
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