
Respira i gaudeix. Estàs a 
Alcalalí, entre la mar i les serres 
del Coll de Rates, el Cavall Verd 
i el Seguili.

Sent la calma d’un poble 
en el qual les hores encara 
les marquen les tasques del 
camp, els canvis d’estació i la 
llum del sol. L’activitat diària 
la decideixen les oliveres, 
les vinyes, els tarongers, els 
ametllers…

alcalalí senderisme running

L’esmorzar és una parada 
obligada en el quefer diari, i 
si és en bona companyia i en 
un bar, molt millor. Un plat de 
confitat i un vermut no poden 
faltar.

Alcalalí és el lloc per a 
abandonar les teues 
preocupacions i gaudir del pas 
del temps entre campanada i 
campanada, mentre segueixes 
en la glòria.

T’agrada caminar? Tenim 
set sendes de diferent 
caràcter i intensitat. Pots 
descarregar-te els fullets en 
www.alcalaliturismo.com

alcalalí-coll de rates
Sender homologat i 
senyalitzat, de dificultat 
mitjana-baixa que discorre 
entre Alcalalí i la veïna Parcent. 
La ruta circular té 10,5 km, 395 
m de desnivell i una durada 
aproximada de 3 hores i 20 
minuts. 

penya talai
Circular de 12,7 Km i intensitat 
moderada que condueix cap 
a l’interior de la Marina i ens 
mostra els paisatges que 
millor la defineixen. Llomes 
abancalades, murs de pedra 
en sec, reminiscències 
àrabs, cultius autòctons i 
impressionants escenaris 
naturals.

Eixir a comprar el diari o el pa i 
saludar a majors i joves, perquè 
ací la gent se saluda, ja siga 
d’ací o d’allà.

Passejar pels seus carrers i 
intuir vestigis de segles passats, 
d’herències morisques, de 
pirates, de nobles i vassalls.

Per tot això, més prompte o 
més tard acabaràs rendit al seu 
entorn natural i, si t’apassiona el 

Els amants i professionals 
del “running” tenen una cita 
obligada amb les nostres rutes 
de senderisme. La nostra vall 
és un lloc idoni per a la pràctica 
d’aquest esport per les seues 
diverses sendes i camins 
rurals.

Les serres d’Alcalalí destaquen 
pels seus escarpats i 
accidentats relleus, que 
faciliten l’entrenament en les 
seues diverses modalitats.

Els esdeveniments esportius a 
Alcalalí són una bona excusa 
per a conèixer la zona i gaudir 
d’un cap de setmana.

camins de pedra i aigua
Traçat lineal que transcorre al 
costat del llit del riu Gorgos 
i enllaça els municipis de la 
Vall de Pop. Aquest camí 
t’aproparà a l’arquitectura 
hidràulica i agrícola: pous, 
aljubs, basses, sèquies, sènies 
i molins. 

Pots iniciar aquesta ruta en 
el mirador del Terrer, tant en 
direcció a Parcent com a Xaló.

alcalalí en flor
Especialment pensada per 
realitzar al febrer, durant 
la floració de l’ametller. És 
un espectacle visual únic. 
Imprescindible la càmera de 
fotos, sobretot si t’animes 
a participar en el nostre 
Concurs Fotogràfic “Alcalalí 
en flor”.

Hi tenim dos itineraris, un de 
baixa dificultat (3,84 Km) i un 
altre circular de 6,86 Km. Si 

vols acabar amb un bon sabor 
de boca, et recomanem que 
preguntes en els nostres bars 
i restaurants si han preparat 
alguna tapa o menú especial 
amb ametlla. Solen fer-ho en 
aquestes dates.

ruta dels miradors
Recorregut urbà que conjumina 
les millors vistes del municipi, 
com el Mirador de la Vall de 
Pop a la part alta de la Torre 
Medieval, el Mirador del 

turisme actiu, Alcalalí t’ofereix 
més del pugues imaginar.

cresta de ferrer
Sender circular de dificultat 
alta. Recomanat per a 
senderistes habituats a 
terrenys irregulars, ofereix 
impressionants vistes de les 
dues Marines, la Baixa i l’Alta.

Ravalet, el Mirador del Terrer i el 
Mirador de Cocó Garbell.

ruta pel casc urbà
Itinerari pels principals 
recursos patrimonials, com 
la Torre Medieval, l’església 
neoclàssica i el Museu 
Etnològic dedicat a la pansa, 
el vi i l’oli. Comença a la Plaça 
de l’Ajuntament i finalitza en el 
Mirador del Ravalet.



Ayuntamiento de Alcalalí
Tel.   +34 966482024
Fax. +34 966482001
alcalali@alcalali.es
www.alcalaliturismo.com

alcalalí VALENCIÀ

Turisme acTiu
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Patronat de Turisme  
de la Costa Blanca
Tel.  +34 965732225

escalada
Segueix respirant aire 
pur mentre gaudeixes 
d’Alcalalí a vista 
d’ocell. Descarrega’t 
el nostre fullet 
informatiu en www.
alcalaliturismo.com.

Alcalalí compta 
amb una escola 
d’escalada formada 
per 30 vies amb una 
altura que ronda els 
50 m. Necessites uns 
70 m de corda i pots 
triar entre diferents 
graus d’intensitat 
mitjana-baixa.

A la zona de 
l’esquerra trobaràs 
vies de placa i parets 
verticals de roca 
polida. La pedra de 
les zones del centre 
i la dreta és més 
adherent i afilada, 
però té bons clots i 
margues.

La paret està 
orientada cap al sud,  
i això la fa idònia per 
a escalar a l’hivern.

btt i ciclisme de carretera 

Si la teua afició és la bici, 
estàs en el lloc adequat. Pots 
descarregar-te totes les nostres 
rutes en www.alcalaliturismo.
com

Disposem de tres traçats 
que parteixen des d’Alcalalí, 
senyalitzats sobre el terreny 
segons el grau de dificultat. 
La major part discorre per vies 
secundàries asfaltades però 
poc transitades per vehicles, i 

entre bancals de pedra en sec, 
destinats al cultiu de l’ametller 
o la vinya.

A més, Alcalalí està adherida 
al centre BTT de la Vall de 
Pop, situat a Parcent. Podràs 
realitzar fins a nou rutes que 
discorren entre les serres de 
la Serrella, Aixortà, Bèrnia, el 
Carrascar o el Cavall Verd. Un 
total de 260 Km de muntanya 
i mar.

Quant al ciclisme de carretera, 
és comú trobar equips ciclistes 
per Alcalalí preparant-se 
per a les competicions. El 
clima i l’orografia del territori 
són factors decisius per a 
l’elecció de la zona. En acabar 
l’entrenament és habitual veure 
els ciclistes recuperant forces 
en els nostres bars amb un bon 
esmorzar. 


