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A València no és necessari eixir de la ciutat per gaudir d'abundants paisatges naturals per la
gran quantitat de jardins que es mantenen a la zona centro. Començant pels Jardins de
Vivers, una antiga finca de recreació que ha estat ampliada en els últims anys amb noves
espècies vegetals, o la zona del llit del Túria, un espai condicionat amb zones de recreació,
jocs infantils i instal·lacions esportives. A més, el llit disposa d'àmplies extensions
enjardinades en les quals es pot gaudir de la tranquil·litat de la naturalesa en plena ciutat.
El clima mediterrani que es disfruta a València permet que les visites als paratges naturals
que envolten el terme siguin una bona experiència per conèixer la famosa llum valenciana
que atorga un colorit especial al paisatge. Al sud de la ciutat, es troba el Parc Natural de
l'Albufera, un menut llac originat pels sediments de diversos rius que van tancar l'eixida de
l'aigua al mar i van configurar una extensió d'aigua de sis quilòmetres de diàmetre. En
l'actualitat, la zona es dedica al cultiu de l'arròs, encara que la fauna del paratge permet la
pràctica de la caça i la pesca. I, al costat de la mar, la Devesa d'El Saler, un paisatge format
per pins i dunes en el qual es troben espècies autòctones amb gran valor natural. Situat molt

proper al poble de pescadors d'El Palmar, al costat del llac de l'Albufera en el qual es pot
practicar la pesca i on és possible embarcar-se amb els pescadors per disfrutar del paisatge.
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