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Practicar turisme actiu a la Costera
La comarca de la Costera ofereix un entorn a l’aire lliure únic on realitzar diferents 
tipus d’activitats i excursions en plena naturalesa. L’orografia específica, confluèn-
cia de la Serra Grossa (S. Bètic), Massís del Caroig ( S. Ibèric) i la Vall del Cànyoles, 
permet gaudir des d’un agradable passeig per la natura, practicar senderisme i BTT, 
espeleologia o escalada.

Podem triar entre diversos senders homologats segons el nivell de dificultat, amb 
els corresponents panells explicatius en els punts d’eixida i senyalitzacions. També 
podem gaudir de rutes locals. El sender GR 237 té etapes que discorren per alguns 
pobles de la Costera: Moixent, Vallada o la Font de la Figuera. El GR 7 passa per la 
Costera: l’etapa 11a travessa Vallada.

Serra de la Corsa i Serra de Requena. PR-CV 366

La considerable extensió de la Serra Grossa fa que al llarg de la serralada tinga diferents noms 
segons la població o els accidents geogràfics més o menys destacats. La Serra de la Corsa que 
emmarcada al sud del terme de Barxeta, és un recorregut exigent de llarga duració que s’en-
dinsa en aquestes complexes muntanyes en contacte amb el Buixcarró i el massís del Mondúver.

La Barcella. PR-CV 396

L’excursió circular de la Barcella recorre, els turons que protegeixen la població dels vents de 
nord i tanquen també la vall del riu Barxeta. La ruta és un xicotet viatge per la història, no 
només pels antics camins de ferradura que unien la Costera amb la Ribera de Xúquer, sinó pels 
accidents geogràfics els noms dels quals, fan referència a antigues unitats de mesura avui des-
aparegudes.

La ruta dels roders

Durant segles els camins de Barxeta foren pas obligadat per comerciants, i traginers que trans-
portavan les seues mercaderies des de la costa mediterrània fins l’interior, principalment a Xáti-
va i a la inversa. Aquests tràfic de béns i productes, unit a l’orografia del terme va proporcionar 
un indret perfecte per als roders, on podien amargar-se amb facilitat i seguretat.

Sender forestal El Portalet. Canals. PR-CV 163

Allí on la serra Grossa comença a prendre força, allí on els boscos remunten 
les vessants i emboliquen la Talaia, cim imprescindible entre la Vall d’Albaida 
i la Costera, sorgeix la nostra ruta al costat d’un antic túnel ferroviari abando-
nat i convertit hui en santuari de ratapinyades.

La senda de la Ferradura.  Xàtiva - Canals 

Espectacular excursió que recorre una part important del Paratge Natural Mu-
nicipal de Els Cinc Germans. Ascendim por la Senda de la Ferradura i després 
per recórrer la zona axial de la Serra Grossa, entre  els llindars dels termes 
municipals de Canals, l’Ollería  i Xàtiva.

La Cabrentà
La Cabrentà és un Paratge Natural Municipal d’Estubeny. Declarat per la GV. 
Aquest xicotet enclavament destaca fonamentalment per la gran rellevància 
botànica que atresora.
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Senda Ampla. PR-CV 193.1

Panoràmiques sobre les comarques de la Ribera i la Safor, amb les muntanyes que les 
delimiten, aquest sender recorre l’Ombria de Benavent i puja fins al Pla voltant el cim 
de la Codolla. Sense a penes desnivell, és una ruta ideal per fer amb xiquets o amb 
persones que volen iniciar-se en l’excursionisme a peu. Amb trams de vegetació ben 
conservada, el seu punt final enllaça amb la senda andalusa.

Senda Andalusa. PR-CV 193.2

La senda Andalusa és un sender sense dificultat que comença en la font de Sant Joan 
en Alboi i finalitza enllaçant amb la senda Ampla. És la més completa del conjunt de 
quatre senders homologats de El Genovés i passa per paratges de gran bellesa com la 
Raconada, la Lloma Ampla i la serra de la Creu.

Senda de la Creu. PR-CV193.3

La senda parteix des del mateix casc urbà del Genovés i puja fins al cim més emblemàtic 
del terme municipal sense excessiu desnivell i travessant un xicotet bosc de pins que 
cobreixen el vessant nord de la serra Grossa Des de la creu s’observa tot el terme mu-
nicipal del Genovés. El sender enllaça amb la Senda andalusa.

Senda Penya Blanca. PR-CV 193-4

Des de la mateixa ribera del riu Albaida, al costat de la Xopà d’Alboi i la casa de la 
Llum, parteix el sender que arriba a la Penya Blanca i recorre tot la carena de la serra 
de la Solana fins a enllaçar amb la Senda andalusa. Transcorre en tot moment pel llin-
dar del terme municipal amb el de Benigànim. Es gaudeixen d’unes magnífiques vistes 
sobre Bellús i l’estret de les Aigües.

Senda Camí d’Alboi

L’antic camí que uneix la població del Genovés amb Alboi i la ribera del riu d’Albaida 
també formava part de la comunicació ancestral dels pobles de La Costera amb la Vall 
d’Albaida per L’Estret dels Aigües, pas natural fins a Bellús.

La Senda Miralles

A la xarxa de senderes del Genovés, tots agrupats sota el PR-CV 193 amb diferents 
variants, es troba la Senda Miralles que uneix per l’ombria de Benavent i el barranc del 
Portitxol, la Senda Ampla i la Senda Andalusa.

El Camí Ridocci

El Cami Ridocci té la finalitat d’unir alguns de les senderes homologades del municipi 
del Genovés. Permet enllaçar la xarxa de sendes excursionistes amb la població, que és 
en realitat el punt de partida de tots els camins.

La Senda Ombria - Carbonera

La senda de l’Ombría-Carbonera és una alternativa excursionista que transcorre per la 
part més alta de la Serra de la Solana. Té el seu punt d’inici al Camí Manzano per on 
transcorre la Senda Andalusa i el seu punt final en un estret corriol conegut com el 
Portet de Lucia, lloc que connecta amb la Senda de la Penya Blanca.

GENOVÉS
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Senda del Capurutxo

El Capurutxo és el cim per excel·lència de la Costera, és una de les més belles senderes, 
des del cim pot contemplar-se un magnífic paisatge que abasta el territori de quatre 
comarques diferents, la Costera i les limítrofes.

La Silla

La Silla és una muntanya que delimita la comarca de La Costera. La 
Silla és, juntament amb el Caparutxo, d’ascensió imprescindible pel 
paisatge de transició entre les planes litorals i l’altiplà castellà. Es trac-
ta d’una volta circular, el seu punt de partida és als Juncarells, un pai-
satge de gran valor etnogràfic i cultural.

La Penya de Sant Dídac

El Caramull de la penya de Sant Dídac es troba en el cim de la serra Vernissa per da-
munt del municipi de Novetlè. El recorregut és de poca dificultat  es pot realitzar tam-
bé amb xiquets. La senda principal arranca des de Novetlè i és més pronunciada, l’altra 
senda més suau parteix des de Xàtiva. Una vegada dalt es poden visitar les ruïnes de 
l’antiga ermita de Sant Dídac d’Alcalà.

Penya Roja, Vallmelós i Els Alts de Collfort. Moixent-La Font 
de la Figuera

Al llarg d’aquesta ruta recorrerem els cims de Penya Roja i els Alts de 
Collfort, un dels paratges més grandiosos i espectaculars de la comar-
ca de La Costera. Tant aquests cingles com el Barranc de Vallmelós, 
cobert de boscos, pertanyen al massís del Caroig. 

El Bosquet de Moixent

El Bosquet de Moixent és una sendera per a iniciar als més xicotets. 
Aquesta ruta familiar de poc menys de dues hores, sense cap dificul-
tat, permet conéixer un patrimoni cultural i natural d’increïble bellesa 
amb tots els ingredients per a motivar als xiquets.

El Camí de les Alcusses. SL-CV 12

Senzilla i preciosa excursió lineal que segueix l’antic camí de Les Alcusses, en un primer 
tram per la ribera del riu Canyoles. Coincideix amb el Camí de Llevant i amb antigues 
veredes com la bugada de la Font del Roure, el corriol de la Pujà o la bugada de Els 
Pous del Consell, punt on finalitza.

LA FONT DE LA FIGUERA

NOVETLÈ

MOIXENT
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Senda del Vertígen i el Pedregal

El cim del Pedregal és un dels cims de referència a la comarca de La Costera. El camí 
d’accés conegut com la Senda del Vertigen és una senda equipada com a via Ferrata 
destinada als senderistes amb més experiència. És un recorregut que requereix d’alt 
nivell físic.

El Barranc de la Bastida i el Poblat Iber

La Sendrea ens apropa al peu del poblat iber de la Bastida de les Alcusses. Jaciment ar-
queològic, un dels més estudiats del Llevant Peninsular, amb la possibilitat de realitzar 
visites guiades. La ruta parteix des de l’Alberg de Les Alcusses i accedeix al poblat pel 
barranc del mateix nom.

Barranc de la Fosch. SL-CV 61

A la Serra Grossa, existeixen barrancs d’excepcional bellesa en els quals po-
dem contemplar magnífiques formes geològiques i una gran riquesa biològi-
ca com a boscos de ribera alternats amb espècies mediterrànies de muntanya. 
El barranc de la Fosch, declarat paratge natural protegit, és un enclavaments 
d’alt valor ecològic i paisatgístic.

Sender Cordill Enguera-Aielo. SL-CV 75 / Senda Llarga

Els camins històrics, senderes, canyades i cordills unien pobles i valls. Aquest 
és el cas del Cordill d’Enguera a Aielo que permetia el pas de pastors, ramats 
i viatgers entre la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida, creuant la serra d’En-
guera, la serra Grossa i la vall de Montesa. La nostra ruta, apta per a tot tipus 
de públic, proposa recórrer el tram entre el castell de Montesa fins al corral 
del campanillo, al límit amb el terme municipal d’Enguera.

La Reconà - Bellús. PR-CV 264

Aquesta ruta recorre el laberint de camins que creuen el terme municipal de Moixent. 
La senda voreja el riu Canyoles a l’altura de les Hortes Velles i passa pel costat del Molí 
de Bas i l’Assagador del Xorrillo.

Barranc d’Els Molars. PR-CV 305 / Senda Llarga

La lloma d’Els Molars és un xicotet pujol que domina tot el terme de Vallada 
i una part important de la vall de Montesa. Dóna nom a un barranc que reco-
rrerem íntegrament després d’endinsar-nos en la Serra d’Énguera per l’antic 
camí que unia totes dues poblacions. La ruta ens permetrà observar dos pai-
satges diferents.

MOIXENT MONTESA

VALLADA
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Barranc de Tarrassos. SL-CV 87

Aquesta senzilla ruta ens endinsa al meravellós contrafort del massís del Caroig i part 
inseparable de la serra d’Enguera. Meandres, parets de roca erosionades i vegetació, 
conformen el nostre recorregut fins a arribar al altiplà a l’antiga casa de la Meravello-
sa. L’itinerari de tornada ens apropa al mirador del barranc de Boquella, d’impressio-
nant i salvatge traçat.

El Barranc de la Boquella

Aquesta excursió transcorre íntegrament per un dels barrancs de major traçat i gran-
diositat del massís del Caroig. El barranc de la Falç (Paratge Natural Municipal) o ba-
rranc Boquella, que és com s’ha denominat històricament. La part de major espectacu-
laritat fins al Cim de la Finestra discorre seguint el llindar dels termes municipals entre 
Moixent i Vallada.

El Penyó

L’ascensió al Penyó de Vallada és una excursió imprescindible. El Penyó és un referent 
visible i destacat que no passa desapercebut al viatger que recorre la Vall del Riu Can-
yoles.

La Font d’Espanya i el Tossal

Una de les excursions lúdic-turístiques més representatives de la Se-
rra Grossa és la cresta que recorre els tres vèrtexs geodèsics que són 
extraordinaris miradors sobre la comarca de La Costera: El Gurugú, 
La Penya del Manc/Manco i el Tossal. Marcat com a PR (Xicotet Reco-
rregut) però no homologat, mereix un esment en la guia pels atrac-
tius turístics que té. La Saladella, el brollador d’Aigua Salada i la Font 
d’Espanya.

Els paratges de Xàtiva. PR-CV 78

Des de la ciutat de les mil fonts, nom amb el qual era coneguda Xàtiva en el segle XVII, 
partirà aquesta preciosa ruta circular que ens endinsarà en l’estreta vall que recorre el 
riu Albaida, artèria principal que travessa el Parc Natural Municipal i, que ens portarà 
fins al jaciment de la Cova Negra, enclavament fonamental per a poder comprendre 
la prehistòria europea. Un espai privilegiat per la història i la naturalesa, que va fer 
possible el miracle de les fonts que van donar fama a la ciutat.

La senda Pregonera

Intensa excursió per la cresta de la serra Vernissa, 
apta per senderistes atrvits i atrevides i experimenta-
des. La pujada és des de Xàtiva per un camí equipat 
amb cordes i clavilles fins la Creueta.

Altres Enllaços

VALLADA XÀTIVA
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BARXETA

BTT1. Barxeta-Pla dels Olivars-La Judia-Pla dels Raboser-Barxeta.

BTT2. Barxeta- El Racó-Pla de Xeca-la foias-El Pla de 
Gandiars-El Tossal- El Pinar Fosc- La Vinya la Mata-Barxeta

Centre BTT Massís del Caroig
Fàcil: 

Les Alcusses de Moixent

La llargada de la Costera.

Difícil:

Als voltants de la Fonts de la Figuera.

La Toscana Valenciana. Els Alforins.

Viatjar amb bibicleta és una forma de fer turisme sostenible. La costera ofereix tot 
un paisatge i pobles per gaudir i assaborir la seua riquesa cultural, paisagística i gas-
tronòmica. La travessia Cicloturistica de la Costera, s’ha dissenyat per etapes comple-
tant-se amb rutes temàtiques, les quals expliquem a continuació.

RIU DE BARXETA. 33,04km

Xàtiva-El Genovés-Camí de Barxeta-Barxeta-Camí Pla dels Olivars-Pla de les Figue-
retes-Senda PR-CV396 o Senda de la Barsella-Barxeta-Lloc Nou d’En Fenollet-Cordill 
d’Alalcant també dita Senda de la Llonganissa-Xativa fins l’Estació de Ferrocarril.

ESTRET DE LES AIGÜES I LA COVA NEGRA. 10,19km

Xàtiva-Carretera de El Genovés-Camí Sant Antoni-Arcadetes d’Alboi-Cova Ne-
gra-Molí Guarner / Casa de la LLum-Assut de Bellús-Cova de la Petxína-Bellús. Coin-
cideix amb el km 113,5 de la travessia de la Vall d’Albaida.

LA CABRENTÀ D’ESTUBENY. 28,13km

L’Alcúdia de Crespins, ermita Crist del Calvari-Cerdà per la’antiga carreta de Valèn-
cia, desviació cap a la serra d’Enguera partida dels Fontanars-Lloma Llacuna-Estu-
beny, la Cabrentà-Creuar el riu Sellent per arribar a Sellent pel GR 332-Rotglà-Cor-
berà-L’Alcúdia de Crepins.

Molt difícil:

El Bosquet i la Serra Grossa.

RUTES BTT DE LA COSTERA RUTES CICLOTURISME



14 15

ESCALADA
Destaquen la Mola de Montesa, amb la Pedra Senyora que és una formació rocosa 
aïllada, i la Penya de l’Aventador a Alboi (el Genovés). També trobarem zones d’es-
calada al Paratge de les Ermites de Vallada, al Barranc de les Clotxes de la Font de la 
Figuera i al Barranc de la Fosch, esclada esportiva, a Montesa.

Llibre: Guia d’Esclada de l’Estret de les Aigües i de la Costera. Ismael Mollá.

Ruta: Peñón de Vallada 
- Peña del Águila - 
Castillo - Zona de 

Escalada

ESPELEOLOGIA

A PEU GUIES D’TURISME LOVE XÀTIVA TOURS

TERESA CLIMENT VALENCIA TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Les coves més conegudes i visitades:

Vallada: Túnel del “Sumidor”, formació càrstica amb l’entrada en la capçalera del 
Barranc del Penyó. Té vora 1.300 m de recorregut.

Moixent: Cova del Camp Redó, en l’entorn del Bosquet. És bastant profunda i té 
alguns trams amb dificultat. Altres: Cova de la de Lloma del Serruig i Cova de les 
Pates amb estalactites.

Enllaços visites guiades i turisme aventures:

EL CAMÍ DE L’ALBA. 10,37km

La finalitat d’aquesta ruta és enllaçar la Ruta Cicloturista de la Costera amb la Tra-
vessia cicloturista de La Vall d’Albaida a l’altura de Fontanars. El Camí de l’Alba, és 
la unió de les dues comarques, forma part del Camí de Santiago des del Mediterrani 
partint des de Xàbia, unint-se a l’altura de La Font de la Figuera amb el Camí de 
Llevant.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES.  3,5 Km

La finalitat d’aquesta ruta és la visita al Poblat Íber de la Bsatida de les Alcusses a 
Moixent. A tan sols  3,5 km de la travesía general, l’enllaç està al km. 71,50 junt a una 
finca agrícola ,la Casa de Busquet, entre la Font de la Figuera y Moixent. La Bastida 
és un jaciment íber dels més estudiats a la Península Ibèrica.

Molt a prop de la ruta hi ha una serie d’antigues bodegues de vi, que poden ser 
visitades previa cita.

EL BOSQUET DE MOIXENT I CAMP REDÓ.  16,7km

Moixent-Barranc del Bosquet-Llacuna del Bosquet-Camp Redó-Matapoll-Lloma del 
Pedregal-Barranc de la Font d’Arnau-Foieta del Petit-Pla de les Ermites-Vallada-Ruta 
General.

EL CAPURUTXO  17,58km

La Font de la Figuera-Camí de Llevant (primer tram)-Barranc de la Silla-Ascens al 
cim,passant per Los Juncarells- El Cim i la Creu del Caperutxo-Baixada ràpida pels 
Juncarells o tranquil·la per Les Canyadetes, des d’aci a l’Ermita de Santa Anna-Àrea 
recreativa el Pigirri-La Font de la Figuera.

RUTES CICLOTURISME

Escalada i 
Espeleologia a 

Vallada:
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PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE LA COSTERA-CANAL


