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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.
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Les Valls de la Marina [2]
La Marina és una comarca alacantina, en gran part muntanyosa i de relleu accidentat,
integrada per una complexa successió de serres i de valls que continua per terres del
Comtat de Cocentaina. Aque...
Municipio:
Vall de Ebo [3]

Els Castells del Vinalopó [4]
Al cor de la Mariola naix el riu Vinalopó, que a les plàcides valls de les serres de
l'Arguenya, de Salines, del Reclot, del Cid i de Maigmó inicia el curs per l'interior
alcantí. Recórrer a peu o....
Municipio:
Villena [5]

De Vilafranca a Vinaròs passant per Morella [6]
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...
Municipio:
Morella [7]
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