
 

Penyal d’Ifac. 
 

País / Comarca :  País Valencià / Marina Alta  Ascensió acum. : 300 m. 

Zona : Marina Alta  Descens acum. : 300 m. 

Itinerari :  Ascensió  Altura Mínima : 30 m. 

Època :  Tot l’any.   Altura màxima : 329 m. 

Durada :  2:30 hores   Alçada sortida : 30 m. 

Distancia :  5’00 Km.   Alçada d’arribada : 30 m. 

 

Introducció: 
El Penyal d'Ifac és una enorme massa calcària que cau de manera abrupta des dels 

seus 332 m d'altitud màxima i s'uneix a terra per un istme detrític. 
Des que a principis d'este segle va ser obert el túnel que travessa una de les parets 

per la part nord-est, es pot ascendir per un camí fins al cim, que constituït un 
vèrtex geodèsic de tercer ordre. 

 

Aproximació:  
Aparcament al poble de Calp, a l’entrada del parc natural. 

 

Ruta: 
 
Aparcament (30 m) – Centre d’informació (74 m) – Túnel ( 178 m) – Cruïlla (230 

m) – Mirador de Carabiners (230 m)- Cruïlla (230 m) – Cim (329 m). 

 

Descripció del recorregut: 
Entrem al parc natural per un pista ample fins el centre de visitants, la camí 

segueix pujant per un corriol empedrat fins l’entrada del túnel, construït el 1919 de 
uns 50 metres, dona pas a la cara nord-est del penyal, a partir d’aquí el camí es 

transforma en un corriol ben fresat, però pedregós, on necessitem calçat de 
muntanya, arribem a una cruïlla, que ens porta al mirador de Carabiners, a un 

extrem del Penyal, després de gaudir de les vistes, tornem a la cruïlla i enfilem el 
camí de pujada fins el cim. Tornem a baixar per el mateix camí, no ni ha altre. 

 

Recomanacions: 
A partir del túnel cal calçat de muntanya. 

 

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