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Pobles y ciutats - València

El terme municipal s'obri amb una zona muntanyosa a l'oest: el Paratge Natural de la
Costera, una zona forestal de gran bellesa, representativa de l'ecologia mediterrània. Al
centre, sobre el pla, envoltat de tarongers, el nucli urbà: places, parcs, jardins i veïns que
donen la benvinguda al viatger ocasional i al que decideix quedar-se. A l'est, dues zones
diferenciades: l' Estany, eixida al mar de la marjal dels Moros, un aiguamoll protegit que és
zona de nidificació d'aus; i la Nova Platja, de blanca arena, protegida per espigons i
recorreguda per un modern passeig marítim. A 20 quilòmetres de València, Puçol crida
l'atenció del visitant per l'harmonia dels seus carrers, i per l'equilibri entre el colorit mediterrani
de la seua platja, l'hospitalitat de la gent de l'horta i la tranquil-litat de la muntanya. La
ubicació geogràfica de Puçol li converteix en un trampolí privilegiat per a gaudir del passat, el
present i el futur de la Comunitat Valenciana. Des del teatre romà de Sagunt o el Centre
d'Educació Mediambiental (situat a la marjal dels Moros), passant pel monestir d'El Puig de
Santa Maria o el port esportiu de la Pobla de Farnals, fins arribar a la Ciutat de les Arts i les
Cincies de València, tot es troba a penes a uns quants minuts, amb màxima accessibilitat, per
al visitant que busca a Puçol el relax, per que també vol gaudir del turisme cultural i activitats.
Puçol, entre mar i muntanya.

Address:
Ayuntamiento de Puçol
Plaça Joan de Ribera, s/n
46530
Puçol
Telèfons:
+34 961 421 303
Fax: +34 961 464 556
ajuntament@pucol.es [1]
Turismo Puçol [2]
Area: L'Horta
Touristic area: València
Altitud: 48
Com arribar:
Situat a penes a vuit quilmetres de Sagunt pel nord i a 18 de València pel sud, amb
accés directe a través de les autopistes A-7 i V-21, la carretera N-340 i els trens de
rodalia de Renfe.
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