
Turen rundt Berniafjellene går i 
spennende natur. En naturlig 
hule tar oss fra den ene siden av 
fjellkjeden til den andre.  
Du kan også ta en avstikker til 
en naturlig fjellbro eller til toppen 
Cumbre del Bernia (CB7). 

Navn Bernia rundtur 
Vår vurdering  
Sted Benidorm 
Timer samlet 4 
Total stigning 300 meter 
Utsikt  
Finne veien Greit med unntak av 

et punkt. 
Framkommelighet Merket sti. Et klyve-

punkt. 
Luftig Nei 

Bernia rundtur 
Benidorm 
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Til venstre i T-krysset. 

4

Parkering. 

5

Kjørebeskrivelse 
Fra Alicante tar du motor-
veien mot Valencia. Ved 
avkjørsel 64 tar du av mot 
Altea. Fortsett på N-332. Fra 

Benidorm følger du N-332 mot Calpe. Passér 
Calpe. Like før du kommer til Benissa skal du 
ta av til venstre mot Jalon og Alcalali (1). Kjør 
knapt 100 meter og ta av mot venstre igjen, 
mot Serra Bérnia (2). Du er nå på CV-749. 
▲Disse kryssene er planlagt ombygget.  

Veien går snart over til en fjellvei med støpte 
kantsteiner. Ved broen på bilde 3 skal du følge 
veien mot venstre. Den svingete veien tar deg 
opp i fjellene og ut i åpent landskap. Etter 
hvert ser du Berniafjellene til venstre. Veien 
stiger nå i bratte svinger. Like etter at den 
flater ut skal du ta til venstre i et T-kryss (4). 
Noen hundre meter senere kommer du til en 
restaurant. Ta til høyre for denne. Parkerings-
plassen ligger bak restauranten (5).  

Til venstre etter broen.

3

Til venstre igjen.

2

Vi kjører av fra N-332 her.

1
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Rutebeskrivelse 
Følg veien videre fra parkeringsplassen. 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 steinete 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).  

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 

Til høyre mot hulen, til venstre mot ”broen”. 
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Hulen gjennom fjellet er lav. 

12 

CB6 

185 
Klyvepunktet.
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Under overhenget mot klyvepunktet.

9

Pilspissen peker på hulen.

8

Font de Cabanes.

7

Til venstre i starten.
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klippe. Nå ser du broene opp til 
høyre (13). Beregn en drøy halv-
time 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 fjell-
veggen (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. 

Avstikker til en naturlig fjellbro. 

13

Vi skal opp her. 

15

Mye grus og stein men grei sti. 
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Steinhus nær turstarten.

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 horison-
talt videre. Den svinger snart til 
høyre og litt ned. Du krysser vest-
siden 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. 
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God sti på nordsiden mot ryggen. 
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Rester av fortet. 
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