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Nom de la Ruta: Camí de ronda   

Comarca: Alt Empordà Durada: 02:15 hores 

Desnivell acum.: 250 m. Quilometres: 5’700 Km 

Altura mínima: 0 m. Altura màxima: 82 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Port de Colera / Platja de Grifeu (Llançà).  
 
Itinerari:  Port de Colera – Punta del Frare – Canons – Platja de Garbet – Platja del Borró – Cap Ras – Platja 
de Cap Ras – Platja de Grifeu. 
 
Descripció:  Des del passeig travessem la riera per un pont metàl·lic, baixem al port esportiu, d’aquí surt un 
corriol que s’enfila, l’agafem, passem al costat d’una cisterna d’aigua, deixem tots els camins de la dreta, 
seguim al costat del mar, fins arribar al canons, tot seguint el acantilat, en dirigim en direcció a l’illa Grossa, 
arribem al començament de la cala de Garbet, ara anem en direcció oest, trobem una pista, la seguim fins a 
trobar un cartell que en desvia cap al port de la casa de Garbet, a partir d’aquí anem arran d’aigua fins a la platja 
de Garbet, caminem per la platja, al final de la mateixa, un rètol en indica el camí de ronda, seguim sempre el 
mes acostat de l’aigua que podem, arribem a la platja del Borró, també anomenada de les “azuzenas”, tot 
seguint en direcció est, deixem dues boniques platges sota nostre, trobem el acantilat, a la nostre dreta, al fons 
veiem un mirador, cap allà ens dirigim, admirem les vistes, reculem per resseguir la costa, de cop ens trobem 
amb la cala Bramant, una petita cala en mig de les roques, amb una estreta sortida al mar. Girem cap a la dreta, 
passem per la extensa platja de Cap Ras i del Cros, el camí no pot seguir a ran de mar i s’enfila per unes escales 
fins a la carretera, al cap d’una estona unes escales ens tornen a portar vora al mar en la platja de Grifeu, finals 
del la ruta d’avui. 
 
GPS:  Trak real.  
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