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La Comunitat Valenciana oferix un espectacular patrimoni natural i cultural, tant a visitants
com a residents. Un extens territori que de nord a sud alberga tot tipus d'atractius per al
viatger, des de paratges naturals d'incomparable bellesa, tant de costa com d'interior, a
espectaculars pobles i ciutats que alberguen en el seu interior conjunts arquitectònics de gran
valor artístic i històric.
Jaciments i museus on disfrutar de Camins de Dinosaures [1], una proposta per a conéixer la
riquesa paleontològica de la Comunitat Valenciana.
Una selecció de rutes i excursions que descobrix, a més de tots els encants de la Comunitat
Valenciana, la gastronomia, festes i artesania dels llocs més emblemàtics i recòndits d'este
imponent i inabastable territori.

De Culla a Benicarló [2]
En esta ruta descobrirem territoris diversos: d'una banda, el món interior de muntanya
esguitat de masies i, per l'altre, un espai litoral lluminós i de platges sinuoses i rec....
Municipio:
Culla [3]

Entre paisatges de pedra, masies i alzinars [4]
La comarca dels Ports i les veïnes terres de la Tinença de Benifassà sorprenen amb
els seus paisatges dibuixats per l'ús ancestral de la pedra, les masies i els pròxims
alzin...
Municipio:
Morella [5]

De Vistabella del Maestrazgo a Vila-real [6]
Este itinerari porta des d'una de les més altes cimes del territori valencià, el
Penyagolosa, fins a la mateixa vora del mar Mediterrani en un recorregut espectacular i
esglaiador....
Municipio:
Vistabella del Maestrat [7]

De Peníscola a Castelló de la Plana [8]
Aquesta ruta ens durà, en primer lloc, a vorejar dos trams de litoral protegits com a
parcs naturals i per tant lliures d'urbanitzacions és el cas de la serra d'Irta i....
Municipio:
Peñíscola [9]

De Barracas a Sagunt [10]
Un tren de carbó va començar a xiular i a transportar mineral de ferro allà per l'any
1907 entre les mines d'Ulls Negres (Terol) i el Port de Sagunt. Prop de 170 quilòm...
Municipio:
Barracas [11]

De Buñol a Xàtiva [12]
Esta ruta ens portara des de la ciutat de Buñol, a la comarca de la Foia de Buñol, fins a
la capital de la Costera, la ciutat de Xàtiva. El trajecte discorrerà entre mosaic...
Municipio:
Bunyol [13]

De Requena a Ayora [14]
La plana d'Utiel-Requena és la més vasta comarca valenciana. Una terra oberta
d'horitzons amb fèrtils i immillorables materials quaternaris, terciaris i agraïts sediments
al·luvials. En esta zona e...
Municipio:
Requena [15]

De Castielfabib a Llíria [16]
El principal al·licient d'esta ruta és poder vorejar les riberes del riu Túria en el seu
trajecte pels territoris més ignots de les muntanyes valencianes, visitant els xicotets
nuclis urbans rurals...
Municipio:
Castielfabib [17]

De Villena a Oliva [18]
Esta ruta al fer ús de tres vies verds, permet passejar tranquil·lament per algunes de
les comarques més tranquil·les i desconegudes de la Comunitat Valenciana, tal és....
Municipio:
Villena [19]

De València a Sueca [20]
En l'inici de la ruta, hem de visitar sense presses la ciutat de València, amb l'estendard
de la seua nova estètica urbanística al voltant de la Ciutat de les Arts i les...
Municipio:
Valencia [21]
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