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Àrea Recreativa Ermita de Santa Anna [1]
En direcció est, i a una miqueta més d'1 Km del nucli de la població, podem trobar el
paratge anomenat Àrea Recreativa Ermita de Santa Anna, on es troba l'ermita que
dóna nom al lloc. L'accés fins al...
Municipio:
Onil [2]

Coto Escolar [3]
Situat en la part oest de la població, este xicotet paratge natural, es troba albergat
davall una immensa pineda, està dotat de fonts, estanys, barbacoes, taules, bancs,
etc., que facilitaran el desc...
Municipio:

Onil [2]

Del Cap de Sant Antoni al Cap Blanc [4]
Des del cap de Sant Antoni (entre Dénia i Xàbia) fins al cap Blanc (Teulada) s'estén
un litoral accidentat i enèrgic. Les muntanyes bètiques es capbussen al Mediterrani i
formen un paisatge únic; pen...
Municipio:
Teulada - Moraira [5]

El massis del Maigmó i la serra de l'Arguenya [6]
Les serres de l'Arguenya o el carrascar de Castalla i el massís del Maigmó separen la
Foia de Castalla, a l'est, de la vall del Vinalopó, a l'oest. Les muntanyes de l'Arguenya,
amb formacions vegetal...
Municipio:
Tibi [7]

El Palmeral [8]
A l?eixida meridional de la ciutat, vora el mar, trobem un bosc de palmeres que ha
servit de decorat natural cinematogràfic i hui és una de les més suggeridores zones
verdes de la ciutat, el parc del...
Municipio:
Alacant/Alicante [9]

El Palmeral d'Elx [10]
La històrica i monumental ciutat d'Elx i el seu Palmerar, un conjunt d'horts de palmeres
de 5 km. de superfície i més de 200.000 exemplars,oferix imatges de gran bellesa
paisatgística. Considerat el...
Municipio:
Elx/Elche [11]

El Parc Natural de les llacunes de la Mata i Torrevieja [12]
Als termes municipals de Torrevieja, Los Montesinos i Guardamar del Segura
s'estenen les Llacunes de la Mata i Torrevieja. Aquesta és utilitzada com a salina: un
saloducte (canonada que transporta ai...
Municipio:
Guardamar del Segura [13]

El Parc Natural de les salines de Santa Pola [14]
En aquesta antiga zona humida pròxima a Santa Pola es van instal·lar a principi del s.
XX unes salines al Braç del Port, al Pinet, etc. que van transformar per complet la
fisonomia del paratge. L'act...
Municipio:
Elx/Elche [11]

El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja [15]
Aquest espai natural protegit ocupa la serra del Menejador (1.352 m) als termes
d'Alcoi i Ibi. L'orientació est accentua el contrast entre el vessant d'ombria i el de
solana, de manera que enriqueix...
Municipio:
Alcoi [16]

El Parc Natural del Fondo [17]
Les obres de bonificació i dessecació del cardenal Belluga (s. XVIII) van reduir l'àmplia
extensió de l'Albufera d'Elx. El que queda d'aquella zona humida original són les
Salines de Santa Pola i el...
Municipio:
Crevillent [18]

El Parc Natural del Montgó [19]
Altiu massís calcari de 753 m d'altitud situat vora el mar entre les poblacions de Dénia
i Xàbia. S'uneix amb el cap de Sant Antoni per mitjà de la plataforma elevada de les
Planes, on es pot percebr...
Municipio:
Dénia [20]

El Parc Natural del Penyal d'Ifac [21]
Els 332 metres de roca calcària del penyal d'Ifac s'alcen en un sol impuls des del mar,
units a terra tan sols per un estret istme. Als peus s'estenen la població i el port de
Calp. Són diversos els...
Municipio:
Calp [22]

El Pla de la Font [23]
En la part nord de Cocentaina es troba este agradable lloc, al costat de la font, el
llavador i l'antic abeurador. És un lloc molt freqüentat en les nits d'estiu.
Municipio:
Cocentaina [24]

Font de Carré [25]
Finestrat compta amb diversos parcs i jardins que fan més afable l'estada dels que
visiten el nostre municipi. Bon exemple d'això és el parc Font de Carré format per
espècies autòctones, zona d'aigüe...
Municipio:
Finestrat [26]

Font del Molí [27]
Finestrat compta amb diversos parcs i jardins que fan més afable l'estada dels que
visiten el municipi. Bon exemple d'això és també la zona recreativa existent al bell
paratge de la Font del Molí, a...
Municipio:
Finestrat [26]

Glorieta d'Espanya [28]
Esta cèntrica plaça alberga una varietat de concerts al llarg de l'any. En la mateixa es
realitza la Revetla del Fester el dia abans al començament de les festes majors i
l'Esmorzaret del dia de l?Av...
Municipio:
Ibi [29]
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