
Sortida 

La Cova de Sant Josep 

(La Vall d’Uixó) 
 

 
Gracies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut 

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset Amb el suport 

 tel. 977.74.52.24 Ajuntament de  
 www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 13 de Juny de 2014 

Hora 08:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Dificultat Fàcil 

Temps 1 hora aproximadament (visita de les coves) 

Observacions La Cova de Sant Josep es una meravella de la naturalesa, amb una sorprenent bellesa 
que no deixa indiferent a ningú. Per l’interior de la cova hi transcorre el riu subterrani 
navegable més llarg d’Europa, amb 2.750 metres explorats, però que podria arribar a 
tenir una longitud total de 4 o 5 kilòmetres.  

La visita a l’interior de la cova es fa a bord d’una barca que navega per les tranquil·les 
aigües subterrànies durant quasi 2 kilòmetres. Després s’han de recórrer uns 255 
metres a peu, per una galeria seca. Amb els aproximadament 40 minuts que dura la 
visita, podrem descobrir l’interior fascinant d’aquesta cova, contemplar les capricioses 
formacions naturals de les roques produïdes per l’acció de l’aigua durant milers d’anys, 
observar un món format per estalactites i estalagmites que sembla imaginari veure amb 
els propis ulls la bellesa que la pròpia naturalesa ha creat. 

 Tarifa individual Tarifa de grup (mínim 20) 

Adults 10 € 7 € 

Nens de 4 a 13 anys 5 € 5 € 

Jubilats 7 € 7 € 

Dinar Vall d’Uixó. 

Notes 

 Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat. 

 Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable. 

 L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els 

participants, encara que vetllarem per evitar-los. 

 Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicencia federativa 

de l’any 2014. 

http://www.ccelaforadada.cat/
mailto:centreexcursionista@ccelaforadada.cat

