Si véns a escalar, respecta la prohibició de fer-ho
a la cara nord-nord-oest durant els mesos d’abril,
maig i juny per la nidificació de les aus. L’escalada
per la cara sud està permesa tot l’any.

Per la seguretat de
tots, utilitza la bicicleta
exclusivament fora de
l’itinerari principal.

Ajuda’ns a mantenir
el Parc Natural net,
utilitza les papereres
situades
a
l’àrea
recreativa.

Gaudeix del recorregut amb la teua mascota,
sempre que la portes subjecta amb una corretja i
sigues responsable amb els seus excrements.
Valencià

Parc Natural del Penyal d’Ifac
ifac_cma@gva.es

Centre de Visitants
C/ Illa de Formentera, s/n
03710 Calp
Tel. 965 837 596
Fax: 965 876 033
Mob. 679 195 912
Per a més informació i horaris de visita:
http://parquesnaturales.gva.es
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No intervingues en l’alimentació dels animals;
les gavines són fauna silvestre i s’han de buscar
el menjar. Tira a la paperera les restes dels
teus aliments.

Tin en compte que en èpoques de gran afluència
de públic l’accés al camí està regulat, i potser que
hages d’esperar per a fer l’itinerari principal de
pujada.

El millor record és una fotografia; està totalment
prohibida la recollida de plantes.
Admira la nostra flora única.

Recorda que les visites que superen les 15
persones s’han de notificar al personal del Parc i
que prèviament cal fer la reserva.
Abans de vindre, informa’t de l’horari de les
instal·lacions, i no accedisques al Parc quan es faça
de nit. Recorda que l’acampada no està permesa
en l’àmbit de l’espai natural.

Utilitza el sender marcat, respecta les seues
indicacions sense abandonar el camí en cap
moment.

Està prohibit fer foc; els incendis són el nostre
major enemic. No augmentes aquest risc fumant
a la senda.

Per la teua seguretat, si no portes calçat de
muntanya adequat, o vas amb xiquets, no
continues el recorregut després de travessar
el túnel.

