
 

Puig Campana. 
 

País / Comarca :  País Valencià / Marina Baixa  Ascensió acum. : 1.000 m. 

Zona : Marina Baixa  Descens acum. : 1.000 m. 

Itinerari :  Circular   Altura Mínima : 388 m. 

Època :  Tot l’any.   Altura màxima : 1.401 m. 

Durada :  6:00 hores   Alçada sortida : 388 m. 

Distancia :  11’100 Km.   Alçada d’arribada : 388 m. 

 

Introducció: 
Es una de les ascensions clàssiques d’Alacant i també de les més dures, desnivell 

de 1000 metres en 4 kilòmetres,  
 

Aproximació:  
Des de Finestrat, anem a la Font del Molí, d’aquí seguim la carretera un kilòmetre i 
aparquem després de travessar un pont. 

 

Ruta: 
 
Font del Moli (388 m) – Inici Pedrera (Barranc de les Marietes) (725 m) – Collet ( 

1.281 m) – Puig Campana (1.401 m) – Collet (1.281 m)- Collado del Pouet (885 m) 
– Font del Molí (388 m). 

 

Descripció del recorregut: 
Agafem la pista cap a la dreta, al poc metres seguim rectes, en enfilem cap la 
Pedrera que veiem davant nostre, normalment sempre per la dreta, al 

començament de la Pedrera, busquem les marques vermelles, i no les deixarem 
fins al collet que hi ha al final de la canal, important seguir les marques vermelles 

que ens portaran per la millor ruta de pujada, deixar-les pot desviar-nos per un 
altre canal i posar-nos en perill. Al collet ja trobem el camí que puja per altre 

vessant (camí de baixada),m nosaltres anem cap a la dreta tot seguint el camí 
marcat que en portarà al cim de La Campana, balcó de Benidorm que queda sota 

nostre. Reculem cap al collet i baixem per la vessant Nord fins el Collado del Pouet, 

a partir d’aquí seguim el PR de l’esquerra, que passant per el refugi JM Vera dona la 
volta al Pugi de la Campana fins el aparcament. 

 

Recomanacions: 
A la Pedrera, seguir sempre les marques vermelles. 
 

Mapes de la zona: 
No hi ha mapes de senderisme. 
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