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El massis del Monduver i la serra del Buixcarró [1]
La roca calcària d'aquestes muntanyes ha sigut modelada per l'erosió càrstica en un
paisatge de dolines o clots, cavitats, etc., el centre del qual l'ocupa el pòlie o depressió
càrstica de Barx: les...
Municipio:
Barx [2]

El Racó d'Ademuz [3]
El Racó d'Ademuz, aïllat de la resta del territori valencià, constitueix un enclavament
entre les terres aragoneses i castellanes. Pel centre discorre el riu Túria o Blanc en
una alternança de trams...
Municipio:
Ademuz [4]

El riu Reatillo i la Serra del Tejo [5]
El riu Reatillo és un afluent del Túria que drena l'aigua de la serra del Tejo i del
Negrete, pel qual discorre el Sender de Gran Recorregut GR-7. En el seu curs es va
construir l'embassament de Buse...
Municipio:
Chera [6]

El Surar [7]
El Surar constitueix la sureda més meridional de les de la Comunitat Valenciana. Està
constituït per una sèrie de bosquets oberts que són les restes de boscos antics més
estesos i presenta la pe...
Municipio:
Llutxent [8]

Jardí del carrer Pare Moreno [9]
Es troba en el carrer Pare Moreno, junt a la casa Coromines, decorada esta amb un
retaule ceràmic de Jesús de Natzaret. Davant de la mateixa casa, troba bella ubicació
el monument de l'insigne fill d...
Municipio:
Moixent [10]

Jardín El Boscany [11]
Jardí que rodeja a la Casa de Cultura i Joventut, decorat amb panells ceràmics
representatius de jocs infantils, rehabilitat en 2003. Els murals són reproducció de què
desapareguts i que antigament p...
Municipio:
Manises [12]

Jardín infantil [13]
Zona de 8.000 m2 completament arborada en la que s'ubica el parc infantil municipal i
un ocellaire amb diferents espècies d'aus.
Municipio:
Quartell [14]

L'Alt Turia [15]
El riu Túria, aigua amunt del poble de Chulilla, discorre entre muntanyes cobertes
d'espesses pinedes. Al llarg del curs de la conca s'han condicionat àrees recreatives i
d'acampada que són punt d'in...
Municipio:
Chelva [16]

L'Horta Vella de Llíria [17]
L'Horta Vella de Llíria va nàixer possiblement en l'època de l'Edeta romana. Els cultius
d'aquella època eren majoritàriament cereals, olivera i vinya. No obstant açò, el
paisatge d'horta actual prov...
Municipio:

Llíria [18]

La Buitrera, El Coto de Català i Coto de Izquierdo [19]
Són tres destacables boscos situats prop del casc urbà de Llíria. Presenten cims de
baixa i mitja altitud i barrancs. Els tres paratges són botànicament molt rics. Destaquen
les pinades i l'abundànci...
Municipio:
Llíria [18]

La Concòrdia [20]
La Concòrdia es troba a 15 km del casc urbà de Llíria en direcció a Alcubles i és una
de les millors zones de la comarca de Camp de Túria per a la pràctica del senderisme.
El paratge compta amb...
Municipio:
Llíria [18]

La Mola de Cortes i el Massis del Caroig [21]
Una vasta plataforma tabular culminada pel Caroig (1.126 m) s'estén entre la vall
d'Ayora, la Canal de Navarrés i el profund congost o canyó per on discorre encaixat el
riu Xúquer. Llentiscars i cosc...
Municipio:
Ayora [22]

Les serres de Benicadell i d'Agullent [23]
Aquesta allargada alineació muntanyosa separa la Vall d'Albaida, al nord, de l'Alcoià i
el Comtat, al sud. Des de la població d'Ontinyent s'accedeix al paratge del Pouclar al
riu Clariano; o se segue...
Municipio:
Atzeneta d'Albaida [24]

Les Serres de Corbera i de les Agulles [25]
Entre les poblacions d'Alzira i Tavernes de la Valldigna s'estenen aquests relleus de
directriu ibèrica. L'abandonat monestir jerònim de la Murta (Alzira) es troba en una vall
d'excepcional riquesa b...
Municipio:
Alzira [26]

Les Serres de la Safor i de l'Almirall [27]
El massís de la Safor, pròxim a la històrica ciutat de Gandia, queda limitat al nord per
la profunda bretxa del riu Serpis, que també es denomina riu d'Alcoi, on destaquen els
paratges de l'Estret de...
Municipio:
Gandia [28]

Paisaje Protegido del Serpis [29]
Desde Villalonga se accede a la Sierra de la Safor el pico de la cual está a 1.012 m.,
siendo la cumbre más alta del Paisaje Protegido del Serpis (incorporado en 2007 a la
red de Espacios Naturales P...
Municipio:
Villalonga [30]
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