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El turisme actiu i rural és l'opció ideal per a passar uns dies prop de la natura, siga a la serra,
al camp o a la costa. Per això la Comunitat Valenciana disposa d'una àmplia i diversa oferta
de turisme rural per a tots els gustos, on trobaràs confortables allotjaments proveïts dels
millors serveis. Prepara't per a viure l'aventura gràcies a un ampli ventall d'activitats de
turisme actiu i deixa't atrapar per la tradició dels petits pobles de la Costa Blanca, València
Terra i Mar i Castelló. Gràcies al turisme rural podràs explorar les terres de l'interior de la
Comunitat Valenciana a través de les seues rutes i senders degudament homologats i
senyalitzats, que t'endinsaran en espais protegits amb uns paisatges que formen un bell
calidoscopi al natural.

[1]

De Sax a Elda i Petrer [2]
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 sala...
Municipio:
Sax [3]

De Cocentaina a Calp [4]
En esta ruta descobrirem en primer lloc part de la ruta del Comtat. Entre les seues
muntanyes, rius i barrancs, cada poble i poblat ha pogut triar entre un mostrari
envejable de possibles llocs d...
Municipio:
Cocentaina [5]

De Orihuela a Elx [6]
En esta ruta descobrirem les comarques del Baix Segura i el Baix Vinapoló. Es tracta
d'un territori litoral pla i dotat de sòls d'una extrema fertilitat agrícola. El pa...
Municipio:
Elx/Elche [7]

D'Alcoi a La Vila Joiosa [8]
La ruta portarà al viatger a recórrer tot el conjunt de valls que voregen pel nord
l'espectacular serra d'Aitana. Entre els seus turons, barrancs, vessants i valls
s'escampen pobles de reminiscènci...
Municipio:
La Vila Joiosa [9]

De Alcoi a Alacant [10]
Una de les coses més cridaneres d'esta ruta és la curiositat de desplaçar-nos per una
plataforma de ferrocarril per la qual mai arribà a circular un tren. Es tracta d'un trajecte
ferroviari especta...
Municipio:
Alcoi [11]

La Tinença de Benifassà [12]
Aquest paisatge s'ofereix als sentits amb la intensitat dels espais no alterats per la
intervenció humana. Un variat relleu de cims, tossals i barrancs espectaculars, formen
un mass...
Municipio:
La Pobla de Benifassa [13]

El Alto Palancia [14]
El riu Palància, enriquit per nombrosos afluents, rierols i brolladors rega els fértils horts
de la contrada, serpenteja entre les penyes i s'aquieta en frondosos paratges on els
xo...
Municipio:
Navajas [15]

Penyagolosa [16]
El paisatge de l'Alcalaten i la Plana s'organitza en dos àmbits diferenciats. D'una
banda, una sèrie de corredors plans emmarcats entre serres en què es practica un...
Municipio:
Vilafamés [17]

Els Ports Maestrat [18]
Les comarques dels Ports i el Maestrat inviten a fruir de la natura amb intensitat:
boscos extensos, penyes, barrancs i ermites envolten pobles tranquils i acollidors amb
màgics racons que evoq...
Municipio:
Forcall [19]

La Calderona [20]
Cobert de boscos, travessat per barrancs que trenquen els camins i esguitat de
multitud de fonts i brolladors -font del Llentiscle, de la Vella, Sentig, del Berro, del Poll,
Saladilla, de Sant Antoni,...
Municipio:
Betera [21]
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