Cicloturisme

Iconografia de la Guia
Les rutes de cicloturisme de la Ribera de Xúquer recorren llocs únics de la Comunitat
Valenciana, ciutats i territoris sinònims d’història, cultura i aventura per terres verdes
i agrícoles que, durant centenars d’anys, han estat en contínua interacció amb la
hidrografia del lloc i l’acció humana al voltant de la xarxa d’afluents, el llit fluvial
natural i la desembocadura del riu Xúquer en el mar Mediterrani.

Altitud
Connexió amb altres rutes ciclistes
Desnivelll acumulat

Un total d’11 rutes recorren 604,37 km de paisatges exuberants entre l’interior i la
costa de la Comunitat, en la qual estan representades la vida i la història dels seus
pobladors, així com ecosistemes de muntanya, planura i costa modelats gràcies al
poder fluvial del riu.

Distància
Intermodalitat
Ruta d’interés especial:
Hídric i cultural
Històric i cultural
Històric i espiritual
Històric i monumental

Informació d’interés
consorcidelaribera.com
@riberaturisme

manra.org

lariberabaixa.es

@MancRiberaBaixa

@RiberadeXuquer

Paisatgístic i agrícola
Paisatgístic i mediambiental

Mapa Orientativo:
Municipios de la Ribera de Xúquer
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R6 Ruta per l’Albufera (ruta familiar)
R1 Volta a la Ribera de Xúquer
Distància: 131 km

Altitud màx: 139 m

Desnivell: 379 m

IBP Índex: 69

R2 Camí de les Ermites
Distància: 59,97 km

Altitud màx: 139 m

Desnivell: 207 m

IBP Índex: 28

R3 Camí de les Ermites – Monestir
Distància: 72,22 km

Altitud màx: 167 m

Desnivell: 369 m

IBP Índex: 35

R4 Ruta dels Ponts de Ferro
Distància: 59,25 km

Altitud màx: 33 m

Desnivell: 29 m

IBP Índex: 24

R5 Volta a Tous
Distància: 56,06 km

Altitud màx: 558 m

Desnivell: 1046 m

IBP Índex: 103

Distància: 27,23 km

Altitud màx: 16 m

Desnivell: 30 m

IBP Índex: 6

R7 Ruta de les Torres
Distància: 62,60 km

Altitud màx: 125 m

Desnivell: 185 m

IBP Índex: 31

R8 Passeig pel Xúquer (ruta familiar)
Distància: 15,06 km

Altitud màx: 15 m

Desnivell: 1 m

IBP Índex: 2

R9 Ruta del Caqui (ruta familiar)
Distància: 15,46 km

Altitud màx: 83 m

Desnivell: 36 m

IBP Índex: 5

R10 Camí de la Taronja
Distància: 49,86 km

Altitud màx: 335 m

Desnivell: 387 m

IBP Índex: 34

R11 Ruta del Vi, Mel i Oli
Distància: 55,66 km

Altitud màx: 307 m

Desnivell: 786 m

IBP Índex: 41

Mapa Orientativo: Red de Rutas Cicloturísticas de la Ribera de Xúquer
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Ruta 1

Volta a la Ribera de Xúquer

Aventura que ens permetrà visitar un ventall de paisatges agrícoles, pobles i àrees
d’interés cultural, històric i monumental a través de més de 16 municipis localitzats
en aquesta planura al·luvial.
La ruta circumval·la pel riu Xúquer i permet enllaçar amb la resta de rutes
cicloturístiques de la Ribera; es tracta d’un xarxa d’uns 131 km de ruta circular amb
un grau de dificultat tècnica mitjana ja que combina distàncies llargues de rodatge
i un Desnivelll acumulat total de 379 m entre els territoris de l’interior i la costa
mediterrània valenciana.

131 km

379 m

139 m

Benifaió Almussafes
R2 / R3 / R4 / R5
R6 / R7 / R8 / R9
R11

Una proposta única i inoblidable per a gaudir de les bondats dels paratges agrícoles,
zones de cultius i arrossars, del parc natural de l’Albufera i la seua fauna, així com del
recorregut del Xúquer pels ponts de ferro, les torres medievals, els monestirs i les
ermites que emmarquen la història d’aquests pobles.

Informació d’interés

Vista a la Ribera de Xúquer

Mapa orientatiu: Ruta 1

Foto: Marjal de Sueca

Ruta 1

Perfil
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Ruta 2

Camí de les Ermites

Aquesta ruta ofereix un recorregut per nuclis urbans, vies pecuàries i àrees agrícoles
per a descobrir les ermites més emblemàtiques de la Ribera. És una ruta amb camins
amples, tranquils i transitables, i els seus 59 km de longitud i 207 m de Desnivelll
total la converteixen en una ruta més que interessant per a qualsevol ciclista amant
de la història i la natura.
La ruta comença a Alginet per a visitar l’ermita de Sant Josep, patró d’aquesta
població. Des d’aquest punt seguirem per vies pecuàries i camins agrícoles,
creuarem diverses vegades els rius Magre, Verd, Sec i Xúquer, visitarem paratges
naturals únics com els ullals del riu Verd per a endinsar-nos en els pobles d’Alfarp,
Llombai, Catadau, Carlet, Benimodo, Massalavés, Alberic, Carcaixent i Alzira, i visitar
ermites úniques com la de Santa Bàrbara, un santuari en la reserva natural de la
Muntanyeta d’Alberic, o l’ermita de Sant Roc de Ternils, entre camps de tarongers.

59,97 km

207 m

139 m

Alginet Alzira
R1 / R3 / R4 / R5
R7 / R9 / R10 /
R11

Informació d’interés

Ermita de Sant Bernat

Mapa orientatiu: Ruta 2

Ruta 2

Perfil
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Ruta 3

Camí de les Ermites – Monestir

Aquesta ruta, d’una mica més de 72 km, representa el segon tram de l’itinerari a la
recerca de les ermites de la Ribera de Xúquer, un recorregut que comunica Alzira
amb la marjal de Sueca.
Comencem a pedalar des d’Alzira per a passar a l’altre costat del riu Xúquer pel
famós pont de ferro cap a la Muntanyeta de Sant Salvador i el Real Santuari de la
Mare de Déu del Lluch. Deixem arrere la ciutat per a contemplar el monestir de
Santa Maria de la Murta en un dels enclavaments naturals més emblemàtics de tota
la Comunitat Valenciana.

72,22 km

369 m

167 m

Alzira

Sueca

R1 / R2 / R4
R6 / R7 / R8 / R9

En descendir del parc natural de la Murta ens dirigim a la cova Negra per a albirar
el castell de Corbera i seguir per Llaurí i Favara per a visitar l’ermita de Sant Llorenç.
Sense perdre el ritme de pedaleig ens endinsem en els arrossars de Cullera fins a
arribar al riu Xúquer per a acompanyar-lo en el seu itinerari, creuar el pont de ferro
d’Albalat de la Ribera i visitar l’ermita de Sant Roc i Sant Sebastià.
Finalment posem rumb al marjal de Sueca, camí a la Muntanyeta dels Sants i l’ermita
dels Sants de la Pedra, des d’on és possible observar els arrossars i el paisatge
d’aiguamolls del parc natural de l’Albufera.
Informació d’interés

Monestir de la Murta

Mapa orientatiu: Ruta 3

Muntanyeta dels Sants

Ruta 3

Perfil
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Ruta 4

Ruta dels Ponts de Ferro

La ruta dels Ponts de Ferro és un aventura en camí obert que segueix el serpentejar
del llit fluvial del riu Xúquer entre les poblacions de Villanueva de Castellón i Sueca.
Un total de 59,25 km de pedaleig que té com a protagonista el conjunt de ponts de
ferro i acer que, cent anys després de la seua construcció, segueixen constituint una
referència patrimonial i un símbol d’unió i comunicació entre poblacions veïnes que
es troben a un i a altre costat del riu Xúquer.
Es tracta d’un passeig singular en el qual és possible gaudir de les vistes més
espectaculars dels assuts, séquies, sembrats, flora i fauna, així com d’activitats
pròpies de la Ribera. La recompensa d’aquesta ruta sol estar en les vistes i el valor
històric de les estructures de pas, infraestructures hidràuliques i els ponts de ferro
que han marcat el desenvolupament de les ciutats en la immensitat de la planura
al·luvial.

59,25 km

29 m

33 m

Villanueva Sueca
de Castellón
R1 / R2 / R3 / R6
R7 / R8 / R9

Es tracta d’obres d’enginyeria civil i vies de comunicació úniques en l’entorn, entre
les quals destaquen els ponts d’Alzira, Albalat de la Ribera, Riola, Fortaleny i Gavarda,
construït l’any 1917.

Informació d’interés

Pont de ferro Fortaleny / Sueca

Mapa orientatiu: Ruta 4

Ruta Fortaleny / Sueca

Ruta 4

Perfil
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Ruta 5

Volta a Tous

Ruta d’alt rendiment per a poder practicar el cicloturisme per diferents espais
naturals que connecten els ecosistemes de la planura al·luvial amb el massís
muntanyenc interior.
Els 56,06 km de ruta transcorren entre els municipis de l’Alcúdia, Benimodo, Carlet
i Tous a través de grans superfícies agrícoles i delimitats per un paisatge urbà, que
serveix d’avantsala i preparació per a un tram de muntanya per diversos trams en
pujada d’entre el 5 i el 10% de pendent.

56,06 km

1046 m

558 m

l’Alcúdia
R1 / R2 / R9 / R10

L’ascens pel terme municipal de Tous al massís del Caroig ens proposa trams
favorables per a posar en valor la nostra resistència física com a ciclistes. Recorrerem
15 quilòmetres a més de 350 metres d’altitud per a gaudir de la flora i fauna de
muntanya mentre pedalem a la recerca de les impressionants panoràmiques a
l’embassament de Tous, amb vistes majestuoses del paisatge de transició entre el
sistema muntanyenc valencià i la plana al·luvial del riu Xúquer.

Informació d’interés

Panoràmica de l’embassament de Tous

Mapa orientatiu: Ruta 5

Pas pel riu Magre

Ruta 5

Perfil
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Ruta 6

Ruta per l’Albufera

Ruta de 27 km per a visitar i pedalar durant tot l’any a causa del clima càlid que
acompanya un paisatge extraordinari, un enclavament d’alt valor ecològic ja que el
cultiu d’arròs i les aus estacionàries són els grans protagonistes del parc natural de
l’Albufera.
La ruta comença en la localitat de Sueca en direcció a la Muntanyeta del Sants,
únic relleu en la zona que s’eleva com una petita illa enmig d’àmplies extensions
d’arrossar i des d’on podrem observar l’ermita dels Sants de la Pedra.

27,23 km

31 m

16 m

Sueca

Sollana

R1 / R3 / R4

La xarxa de séquies de la marjal de Sueca seran les línies guies que ens portaran
a connectar terres al·luvials amb diversos pobles a la vora del mar Mediterrani.
Un paisatge on s’alternen les aigües dolces i les salades del subsòl per a generar
xicotets naixements d’aigua, refugis de diverses espècies piscícoles autòctones de
la zona.
Des de la costa tornarem a endinsar-nos en la conca hidrogràfica del Xúquer per a
visitar l’estany de la Plana, port de gran diversitat d’aus aquàtiques en trànsit que fan
escala en aquestes marjals i recorren l’àrea sud del parc natural de l’Albufera pels
arrossars i rutes verdes de Sollana.
Informació d’interés

Parc Natural de l’Albufera

Mapa orientatiu: Ruta 6

Passeig per Sueca

Ruta 6

Perfil
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Ruta 7

Ruta de les Torres

Aquesta ruta recorre la història i la cultura de la Ribera de Xúquer a través dels
monuments i edificacions de caràcter defensiu que prevalen i formen part de
diversos municipis de la zona.
Seguint l’itinerari de 62,6 quilòmetres, descobrirem les alqueries musulmanes i
cinturons defensius de les poblacions de Benifaió (torre de la Plaça i torre de Mussa),
Almussafes (torre de Racef), Llombai (torre del castell d’Alèdua), Alfarp i la seua torre
àrab, Alginet (torre Luengo) i Alzira, per les restes de muralles i torres del recinte
emmurallat de la ciutat.

62,60 km

185 m

125 m

Benifaió

Alzira

R1 / R2 / R3 / R4
R11

La ruta transita per diverses infraestructures hidràuliques de gran importància: la
séquia Reial del Xúquer i el canal Xúquer-Túria, així com per camins històrics que
travessen la Comunitat Valenciana: el camí del Cid i la via Augusta.

Informació d’interés

Vista de la torre Racef

Mapa orientatiu: Ruta 7

Pas per Algemesí – Museu de la Festa

Ruta 7

Perfil
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Ruta 8

Passeig pel Xúquer

Aquesta ruta circular, d’una mica més de 15 km de recorregut, està pensada per a
gaudir tant del passeig fluvial com dels nuclis urbans, arquitectura i paratges rurals
dels municipis de Polinyà del Xúquer, Albalat de la Ribera i Riola.
Pedalar entre els diversos cultius i fruiters de la zona, utilitzant el mosaic agrícola
com a guia, és el principal atractiu d’aquesta ruta plana i senzilla que es presenta
perfecta per a gaudir d’un dia de ciclisme amb els més xicotets de la casa.
La ruta parteix de la plaça de l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer i es dirigeix cap a
l’est, recorrent la ribera del riu Xúquer fins a arribar a la població de Riola. Després de
visitar l’assut en aquesta localitat, la ruta retorna cap a l’oest seguint els meandres
del Xúquer per a visitar la Mota, un espai d’esbarjo i passeig al costat del riu, abans
de seguir cap al terme municipal d’Albalat de la Ribera i albirar el pont de ferro
d’aquesta ciutat.

15,06 km

1m

R1 / R3 / R4

15 m

Deixant el riu Xúquer arrere, s’inicia el retorn entre arbres de tarongers i fruiters pel
camí Vell d’Alzira cap a Polinyà de Xúquer.

Informació d’interés

Vista a l’assut de Riola

Mapa orientatiu: Ruta 8

Vista al riu Xúquer

Ruta 8

Perfil
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Ruta 9

Ruta del Caqui

La ruta del Caqui compta amb una mica més de 15 km de recorregut en un trajecte
relativament pla de 36 m de Desnivelll acumulat, que travessa una zona que
s’identifica i es diferencia de la resta pel seu ecosistema i sistema productiu.
Els camps de fruiters travessen el territori comarcal per on transcorre la ruta, i són
els cultius de cítrics, taronges i caquis els protagonistes del desenvolupament
territorial i del sistema productiu de la Ribera. Un ambient diferenciat i de fàcil accés,
perfecte per a rodar en família, on la xarxa de séquies i els vessants del sistema
fluvial permeten aquest tipus de cultiu extensiu, símbols de la zona.

15,46 km

36 m

83m

l’Alcúdia

Carlet

R1 / R2 / R4 / R5

La ruta comença en el municipi de l’Alcúdia, i ràpidament pren rumb cap a l’oest
deixant arrere el nucli urbà per a endinsar-se en el paisatge agrícola. Després d’un
agradable passeig per camps de caquis i tarongers arribem fins als peus del barranc
de la Garrofera, des d’on s’inicia un trajecte cap al nord seguint el canal Xúquer-Túria.
Al llarg d’aquest tram trobem paisatges similars als ja visitats, que ens portaran fins
al nucli urbà de Carlet, no sense abans visitar l’ermita de Sant Bernat.

Informació d’interés

Cultiu del caqui

Mapa orientatiu: Ruta 9

Paisatge de la ruta

Ruta 9

Perfil
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Ruta 10

Camí de la Taronja
La ruta del Camí de la Taronja recorre una mica més de 49 km i presenta un Desnivelll
total acumulat de 387 m; no obstant això, el Desnivelll està molt enfocat en l’última
etapa de la ruta, etapa pels vessants muntanyencs de Tous, sent la resta del passeig
bastant pla i senzill de recórrer.
La ruta discorre al llarg de set municipis: Alberic, Tous, Sumacàrcer, Antella, Gavarda,
Alcàntera de Xúquer i Villanueva de Castellón, on poden visitar-se nombrosos punts
d’interés arquitectònic, cultural i paisatgístic, entre els quals destaquen l’assut
d’Antella, els ponts de ferro, extenses zones de cultius de taronja i un continu
passatge a les ribes del riu Xúquer. Un ventall de paratges naturals i culturals que
acullen el ciclista i li permeten gaudir de les bondats dels pobles de la Ribera de
Xúquer.
Gran part de l’itinerari recorre les vies agrestes de la zona, carreteres d’asfalt de
diversa qualitat de rodatge, amb la finalitat de contemplar els diversos cultius de
taronges i uns altres fruiteres que han sustentat durant els últims 50 anys a una
part important de la població riberenca. La majestuositat d’aquesta ruta esdevé
del treball agrícola incessant realitzat pels vilatans, de la bellesa dels cultius i de
l’emoció d’entrellaçar la tradició agrícola i el sosteniment local.
Informació d’interés

49,86 km

387 m

335 m

Villanueva Alberic
de Castellón
R2 / R4 / R5

Mapa orientatiu: Ruta 10

Assut d’Antella.

Ruta 10

Perfil
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Ruta 11

Ruta del Vi, Mel i Oli

De la xarxa de rutes de Xúquer aquesta és probablement un dels recorreguts més
exuberants entre els passos de muntanyes del Tello i el serpentejar del riu Magre.
Uns 55 quilòmetres de recorregut entre les poblacions d’Alginet, Alfarp, Real,
Montroi, Turís i Montserrat que barregen la tradició amb la puixança de l’apicultura,
la viticultura i la producció d’oli d’oliva verge.
Amb els seus 786 metres de Desnivelll al llarg de tot el passeig, que mantenen el
ciclista en constant activitat, recorrem el nucli urbà d’Alginet a la trobada del canal
Xúquer-Túria cap a l’assut de Carlet i el riu Magre. Des d’aquest punt comencem a
seguir el serpentejar del riu, visitem el castell d’Alèdua i ens preparem per a pujar i
travessar el Tello per rampes d’entre 5 i 7% que ens porten al mirador de Llombai, a
la lloma de la Contrampa i el Derrocat per a apreciar el paisatge natural i agrícola.
L’últim tram de la ruta discorre per terres meravelloses, per valls sembrades de
vinyes, oliveres i cítrics, on la pràctica de l’apicultura posa en valor l’elaboració
autòctona de la mel.

Informació d’interés

55,66 km

786 m

307 m

Algenit
R1 / R2 / R7

Mapa orientatiu: Ruta 11

Camí Montroi - Montserrat

Ruta 11

Perfil

27

