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Parc del Colomer [1]
Espai de 5.000 m2 en el que s'ubica l'antic escorxador municipal (Segle XVIII) i el
Colomer de recent construcció rodejat per jardins de plantes aromàtiques de les
nostres muntanyes.
Municipio:
Quartell [2]

Parc del Ferrocarril [3]
Parc infantil decorat amb murals ceràmics que representen la història del ferrocarril de
Manises, des dels inicis, en 1889, amb les locomotores de vapor. L?arribada del
ferrocarril a Manises va tindr...
Municipio:
Manises [4]

Parc Els Filtres Manises [5]
Rep el seu nom per trobar-se en el que anys arrere, concretament en 1850, va ser
l'intent de construcció d'una planta potabilitzadora, amb la finalitat de subministrar
aigua potable...
Municipio:
Manises [4]

Parc Gabriel Navarro Pradillos [6]
Enclavat en el centre de la ciutat, este parc suposa un homenatge a qui és fill adoptiu
de Manises i va ser fins la seua mort en 2003, i durant més de 20 anys, president del
Club de Convivè...
Municipio:
Manises [4]

Parc Hort de la Bosca [7]
Situat en el passeig Francisco Brins. Parc-jardí on es pot passejar, fer picnic, té una
zona recreativa per a xiquets, i se celebren habitualment bodes civils.
Municipio:
Oliva [8]

Parc Municipal Sant Vicent [9]
Escassament a tres quilòmetres del casc urbà de Llíria es troba la font de Sant Vicent.
Per a arribar, hi ha dues possibilitats: una senda per a recórrer-la a peu o amb bicicleta
que comença al final...
Municipio:

Llíria [10]

Parc Natural de Chera-Sot de Chera [11]
Este espai natural, situat a l'interior de la província de València, s'inclou dins dels
termes municipals de Chera i Sot de Chera. Amb una superfície de 6.451,17
hectàrees, posseïx uns rellevants val...
Municipio:
Chera [12]

Parc Natural de la Serra Calderona [13]
La serra Calderona és el constant teló de fons del paisatge de les comarques de
l'Horta, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre. Separa les conques fluvials del
Palància, al nord, i del Túria i Carra...
Municipio:
Gilet [14]

Parc Natural de Puebla de San Miguel [15]
El parc Natural de la Puebla de San Miguel comprén 6.390 hectàrees, àmbit que
coincidix en la seua totalitat amb el terme municipal de la Puebla de San Miguel,
localitat ubicada en la comarca valenci...
Municipio:
Ademuz [16]

Parc Natural del Túria [17]
El tram de llit i riberes del riu Túria, situat entre els municipis de Pedralba i Paterna, és
un dels últims pulmons forestals que sobreviu en la zona de l'àrea metropolitana de
València. En este esp...
Municipio:
Riba-roja de Túria [18]

Parc Natural Gorges del Cabriol [19]
El riu Cabriol serveix de divisòria entre les terres valencianes i les castellanes durant
més de 50 km des de l'embassament de Contreras fins a la confluència amb el riu
Xúquer a Cofrentes. El sinuós...
Municipio:
Villargordo del Cabriel [20]

Parc Ortitxols [21]
Per darrere de la capella, baixarem fàcilment al parc denominat Ortitxols, des d'on es
contempla una panoràmica de l'encaixat llit del riu Cànyoles, amb el seu monumental
pont dels Tres Ulls (segle X...
Municipio:
Moixent [22]

Parque de la Playa [23]
Gran esplanada amb jocs per a xiquets i camp de futbol de terra de lliure accés.
Municipio:
Puçol [24]

Parque Josep Mª Ribelles [25]
Parc per a tota la família. Disposa de zona verda, estany amb peixos, gabial amb
ocells menuts, zones de jocs per a xiquets de diferents edats i pista de skateboard.
Municipio:
Puçol [24]

Paseo de la Constitución [26]
Zona arbrada al centre del nucli urbà, on es respira pau i tranquil?litat.
Municipio:
Puçol [24]

Passeig de l'Horta Manises [27]
El proyecte en el que s'enmarca aquest passeig s'anomena "Mirador Norte" i s'ha
realitzat mitjançant tres tallers: Passeig de l'Horta, Mirador del Turia y Les Simetes.Al
Passig de L'ho...
Municipio:
Manises [4]
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