
SANT CRISTòFOL DEL BOSC
LLAMBILLES
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distància: 2,8 km

desnivell: 60 metres

durada: 1,5 hores

dificultat:

3

mitjà :

Sant Cristòfol del Bosc és una ermita situada al bell mig de les Gavarres, a poc més d'un quilòmetre de Llambilles.
Si venim per la carretera C-65 de Girona cap a Cassà de la Selva, trobarem una girola just a la sortida de
Llambilles (Gironès) on s'indica Sant Cristòfol del Bosc. Prenem la sortida de l'esquerra i seguim per una pista 
forestal força ben indicada fins l'ermita.

com arribar-hi

la ruta

De davant l'ermita estant, prendrem la pista que marxa a la nostra dreta en direcció sud. Seguirem la pista fins
a trobar unes pedres pintades de color blanc i els indicadors de la Font de Sant Cristòfol. Pendrem el corriol
que senyalen les indicacions a la nostra dreta i que ressegueix la Riera de la Font. Durant aquest tram de la ruta
podem seguir les indicacions de l'itinerari saludable de color groc i la ruta número 3 del centre btt de Quart.

Uns metres més endavant trobarem la font i podem aprofitar per creuar la riera (sinó ho podrem fer més
endanvant). Seguim per la banda esquerra de l'aigua fins que al cap d'un quilòmetre aproximadament haurem de 
tornar-la a creuar per trobar-nos davant un imponent plataner.

Anem seguint pel caminet fins arribar a la pista per on hem pujat amb el cotxe. Creuem la riera per unes
pedres i la tornem a travessar pel pont. Ara només cal seguir la pista fins a Sant Cristòfol del Bosc. Tot i
que no té pèrdua, es poden seguir les fites de color blanc i groc, i la ruta saludable de color rosa.
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