Published on Turisme en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Home > Què vols fer? > Platges > Naturistes > Printer-friendly PDF

Playas Naturistas en Comunidad
Valenciana (VA)
Playas Naturistas en Comunidad
Valenciana (VA)
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close

Del Moraig [1]
És una apartada cala de grava i aigües transparents que es troba als peus d'un
impressionant penya-segat. A més del seu atractiu per al...
Town:
Poble Nou de Benitatxell [2]

Platja de la Garrofera [3]
Dins del Parc Natural de l'Albufera, la platja de la Garrofera ofereix un quilòmetre i mig
de fina arena, en un paratge idíl-lic al resguard de...
Town:

Valencia [4]

Mareny de San Llorenç [5]
És una agradable platja natural. Oberta i d'arena fina, té el seu major atractiu en el
cordó de dunes que la delimita i en...
Town:
Cullera [6]

El Carabassí [7]
Es tracta d'una platja verge, al peu de la serra del seu nom, on es troben els saladars i
zones humides d'Els Bassals i Clot de Galvany. Marjals,...
Town:
Elx/Elche [8]

D'Ahuir [9]
En l'extrem més septentrional del terme, és una platja de dos quilòmetres d'arena fina i
daurada, rodetjada per dunes que li conferixen un aspecte de...
Town:
Gandia [10]

Els Tossals/Los Tusales [11]
És una platja verge, situada en el marge nord de la desembocadura del riu Segura, i
que s'estén fins al límit amb el terme...
Town:
Guardamar del Segura [12]

Les Platgetes de Bellver [13]
A partir del port esportiu se succeïx una costa escarpada i boscosa en la qual es
troben xicotetes cales de molt difícil accés per terra fins a...
Town:
Orpesa/Oropesa del Mar [14]

Corinto-Malvarrosa [15]
En l'extrem més septentrional del terme de Sagunt és una platja tranquil·la en la qual
es mescla l'arena fina, grossa, tancada per un...
Town:
Sagunt/Sagunto [16]

La Solsida [17]
En els penya-segats de la costa nord d'Altea se succeïxen belles cales de difícil accés.

La Solsida és una apartada cala natural...
Town:
Altea [18]

Ambolo [19]
És una diminuta cala natural, d'aigües transparents, ubicada al sud del Cap de la Nau i
enfront de la qual emergix la impressionant Illa del...
Town:
Xábia/Jávea [20]
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