Published on Turisme en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Inici > What to do > Rural tourism > De Sax a Elda i Petrer > Printer-friendly PDF

De Sax a Elda i Petrer
De Sax a Elda i Petrer
mitjana:

Awesom
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

R
Others
Close

Esta ruta ens permetrà descobrir que pel discórrer del riu Vinalopó hi ha un encadenat de
topònims que fa referència a la sal: serra de Salinas, el poble de Salinas, la llacuna de
Salinas, els saladars de Villena o el Cabeçó de la Ix del Pinoso. Si el viatger vol gaudir de
paisatges oberts i apartats de les rutes de turisme d'interior més trillades, farà bé a acostar-se
a estos paratges ignots i oblidats del territori valencià, on destaca la llacuna de Salinas al mig
d'una ampla zona endorreica. Tancant la llacuna de Salinas trobem la serra del seu mateix
nom, que és amb tota probabilitat la muntanya més desconeguda de la Comunitat
Valenciana. Oblit que ha preservat en gran part els seus barrancs, boscos de pins i la seua
rica fauna.
D'altra banda, al llarg i ample de la conca hidrogràfica del Vinalopó domina el paisatge un
ampli ventall de castells que culminen turons petris.Terra frontissa entre els vells regnes de
Múrcia, Castella, Aragó i València on hui, com ahir, camins i paisatges estan dominats per
castells cristians que van aprofitar les pedres de vells castells àrabs. Impressionen sobretot
les fortaleses de Villena, Sax, Elda, Petrer, Monóver, Novelda o Asp. Als peus dels castells, el
discórrer del riu Vinalopó rodejat de vinyes i algun camp d'ametlers i oliveres, entre
muntanyes d'estètica semidesèrtica que mostren espectaculars valls de vius colors.
Route: De Sax a Elda i Petrer, passant per Salinas, Pinoso, Algueña, La Romana, Aspe,
Monfort, Novelda i Monòver.
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