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

Turisme Actiu i Rural a la Comunitat
Valenciana. Natura per explorar

Turisme Actiu i Rural a la Comunitat
Valenciana. Natura per explorar
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
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.
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Rincón de Ademuz [2]
Aquestes terres valencianes enclavades entre les províncies de Conca i Terol han
acumulat un bagatge de costums enriquits pel seu mestissatge de cruïlla. No
endebades aquesta illa d'interior ha sig...
Municipio:
Ademuz [3]

Alto Mijares [4]
La comarca de l'Alt Millars s'emmarca entre el massís del Penyagolosa al nord i
l'alineació Espina-Espadà al sud. Des dels 1.814 m del cim del Penyagolosa, a Villah...
Municipio:
Cirat [5]

La Plana de Utiel-Requena [6]
La comarca o la Plana de Requena-Utiel es troba a la part més occidental i elevada de
la província de Valencia. A mesura que ens hi aproximem, anem abandonant el
paisatge mediterrani i, a poc a poc...
Municipio:
Requena [7]

Los Serranos [8]
La comarca dels Serrans se situa a la part nordoccidental de la província de València
sobre un territori accidentat que fa honor al seu nom i la bellesa agrest del qual invita a
gaudir de la...
Municipio:
Villar Arzobispo [9]

La Canal de Navarrés [10]
Al bell mig de la Comunitat Valenciana, els vuit pobles que constitueixen la Canal de
Navarrés formen part de l'enorme plataforma tabular del massís del Caroig -batejat
amb el po......
Municipio:
Enguera [11]

El Valle de Ayora [12]
Al sudoest de la província de València, tocant a la veïna Albacete, s'estén una franja
de terres fèrtils regades pels rius Xúquer, Cantabán i Reconque. A...
Municipio:
Ayora [13]

La Hoya de Buñol [14]
Les fonts i l'excel·lent aigua continuen sent hui el principal atractiu d'aquesta comarca
per on passen els rius Magre, Juanes, Buñol, Millars i Xúquer. Serpentejant entre
gorg...
Municipio:
Bunyol [15]

La Serra Mariola [16]
El encuentro con Mariola es mágico. A cada paso, en cualquiera de los senderos y
caminos que la cruzan, descubrimos espacios sorprendentes: las montañas, los valles
y los barrancos se pi...
Municipio:
Agres [17]

La Costera/La Vall d'Albaida [18]
El paisatge de la Costera i la Vall d'Albaida, dominat per serres i rius que reguen les
seues hortes, té paratges de gran bellesa que ofereixen al viatger mil possibilitats:
pujar als cims de les m...
Municipio:
Moixent [19]

Serra d'Aitana [20]
Paisatges que tenen en la Serra d'Aitana l'espina dorsal i es despleguen als peus del
seu cim més alt, Aitana, que s'alça a més de 1.500 metres. Àguiles perdigueres o de
panxa blanca, esparvers, fa...
Municipio:
Sella [21]
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