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Passeig per la Serreta i els marges del Riu Magre

16

Promotor: Ajuntament de Real

Inscrit en el registre esportiu de la FEMECV

Real
Real
8,8 Km
2h 40m
Baixa
Real
Circular
134 m
721 Cheste - 746 Llombai

Punt de partida:
Punt d’arribada:

Distància:

Tipologia:
Desnivell:

Cartografia

Horari total de la ruta:
Nivell de dificultat

Població de referència:
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-C

V 
4

11
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Llavar
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de Rabot

Lloma Paella

Repetidor

Eixim des de Real pel camí de la Serreta per a creuar la rambla de l’Algo-
der i vorejar la lloma del Penyasco i la lloma Paella amb excel·lents vistes 
a la ribera del riu Magre, la cova Fumada i el castell dels Alcalans, a més 
d’una panoràmica de les poblacions de la Vall dels Alcalans: Real, Montroi 
i Montserrat.
La senda torna al poble per la canal del Teixidor per a creuar novament la 
rambla a l’altura de la font de Llavar per a entrar pel camí de Montserrat.
Salimos desde Real por el camí de la Serreta para cruzar la rambla de 
l’Algoder y bordear la lloma del Penyasco y la lloma Paella con excelentes 
vistas a la ribera del río Magro, la cova Fumada y el castillo dels Alcalans, 
además de una panorámica de las poblaciones de la Vall dels Alcalans: 
Real, Montroi y Montserrat.
El sendero vuelve al pueblo por la cañada del Teixidor para cruzar de 
nuevo la rambla a la altura de la font de Llavar para entrar por el camí de 
Montserrat.







Serra d’Alèdua
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Promotor: Ajuntament de Llombai
Llombai
Llombai
16,3 Km
3h 40m
Mitjana
Llombai
Circular
297 m
746 Llombai

Punt de partida:
Punt d’arribada:

Distància:

Tipologia:
Desnivell:

Cartografia

Horari total de la ruta:
Nivell de dificultat

Població de referència:

PR
-C

V 
4

2
9

Eixim de Llombai pel camí del cementeri per a creuar el Riu Magre fins
al Camí de la Marquesa. Este tram ho repetirem a la volta. En este punt 
s’inicia el recorregut circular per la serra d’Alèdua. Pujàrem per senda 
fins al Pla de l’Estepar, amb excel·lents vistes de la Ribera, per a baixar 
pel Barranc de Ferrando on podem enllaçar amb el SL-CV 145. Ja de 
volta podrem visitar el Castillo d’Alèdua i la seua magnífica torre àrab.
Salimos de Llombai por el camino del cementerio para cruzar el Río 
Magro hasta el Camí de la Marquesa. Este tramo lo repetiremos a la 
vuelta. En este punto se inicia el recorrido circular por la sierra de 
Alèdua. Subiremos por senda hasta el Pla de l’Estepar, con excelen-
tes vistas de la Ribera, para bajar por el Barranc de Ferrando donde 
podemos enlazar con el SL-CV 145. Ya de vuelta podremos visitar el 
Castillo de Alèdua y su magnífica torre árab .

Inscrit en el registre esportiu de la FEMECV
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Per l'ombria de la Murta seguim una senda amb abundant vegetació
fins al tossal denominat Pas del Pobre per ser este el pas que utilitzaven
els pelegrins i la gent més humil per a anar del monestir de Sant  Jeroni
al de Santa Maria d'Aigües Vives. El cami baixa fins a la casa vella de
la Murta i per la solana torna al punt d'inici.

Por la umbría de la Murta, seguimos una senda con abundante
vegetación hasta el collado denominado Pas del Pobre por  ser este
el paso que utilizaban los peregrinos y la gente más humilde para ir
del Monasterio de Sant Jeroni al de Santa María d’Aigües Vives.
El caminos baja hasta la casa vieja de la Murta y ahora por la solana
vuelve al punto de inicio.
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Ajuntament de Montserrat: 96 298 80 00
El Carcalí
1,3 km
35 m.
Baix
Montserrat
Circular
65 m
721 Cheste

SL-C
V

 1
0

0
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Ajuntament de Sumacàrcer: 96 259 52 80
Jardins. Carrer Florida
Castell de Sumacàrcer
1,4 km
40 m
Baix
Sumacàrcer
Lineal
145 m
769 Navarrés

SL-C
V

 1
2

4
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Promotor: Ajuntament de Llombai
Gual de l’Assut de Llombai
Gual de l’Assut de Llombai
1,8 Km
30m
Baixa
Llombai
Circular
42 m
746 Llombai

Punt de partida:
Punt d’arribada:

Distància:

Tipologia:
Desnivell:

Cartografia

Horari total de la ruta:
Nivell de dificultat

Població de referència:

Sender botànic del Bc. de la Canyada
 i Bc. de Ferrando

SL
-C

V 
14

5

En el gual de l’Assut de Llombai (CV-50 de Llombai a Real) trobem el 
panell d’inici d’esta curta senda que ens dóna a conéixer un tram de la 
Canal Real d’Aragó i la part baixa del Barranc de Ferrando. La senda 
local ha sigut convertida en una senda botànica gràcies als panells i 
cartells identificatius de la flora autòctona de la zo .
En el vado del Azud de Llombai (CV-50 de Llombai a Real) encontra-
mos el panel de inicio de este corto sendero que nos da a conocer un 
tramo de la Cañada Real de Aragón y la parte baja del Barranc de 
Ferrando. El sendero local ha sido convertido en una senda botánica 
gracias a los paneles y carteles identificativos de la flora autóctona 
de la zona.

Inscrit en el registre esportiu de la FEMECV
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Un passeig pel cordó del Xúquer
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Promotor: Ajuntament de Sueca

Inscrit en el registre esportiu de la FEMECV

Estació de RENFE de Sueca
Estació de RENFE de Sueca
3,8 Km
1h
Baixa
Sueca
Circular
8 m
747 Sueca

Punt de partida:
Punt d’arribada:

Distància:

Tipologia:
Desnivell:

Cartografia

Horari total de la ruta:
Nivell de dificultat

Població de referència:

La senda local SL-CV 149 ens permet disfrutar del patrimoni natural i 
hidràulic de la localitat de Sueca amb una ruta circular entre el parti-
dor i l’assut de Sueca seguint el llit del riu Xúquer i les defenses contra 
les avingudes del riu on es posa en valor el paisatge agrícola associat 
al cultiu de la taronja. Rodejat de vegetació de ribera i molt pròxim al 
Parc Natural de l’Albufera, la seua distància i desnivell ho fan idoni per 
a caminar amb els més menuts de la casa.

El sendero local SL-CV 149 nos permite disfrutar del patrimonio natural 
e hidráulico de la localidad de Sueca con una ruta circular entre el 
partidor y el azud de Sueca siguiendo el cauce del río Xúquer y las 
defensas contra las avenidas del río donde se pone en valor el paisaje 
agrícola asociado al cultivo de la naranja.
Rodeado de vegetación de ribera y muy próximo al Parque Natural de 
la Albufera, su distancia y desnivel lo hacen idóneo para caminar con 
los más pequeños de la casa.

SL-C
V 14

9

RIU XÚQUER

Àrea Recreativa
l’Assud

Inici de
la Senda

CV-515

A-38

El Partidor
(est. hidràulica)

Pont de
Riola



Un passeig per l’arrosar
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Promotor: Ajuntament de Sueca
Estació de RENFE de Sueca
Estació de RENFE de Sueca
6,2 Km
1h 35m
Baixa
Sueca
Lineal
3 m
747 Sueca

Punt de partida:
Punt d’arribada:

Distància:

Tipologia:
Desnivell:

Cartografia

Horari total de la ruta:
Nivell de dificultat

Població de referència:

SL
-C

V 
15

0

Un clàssic per als habitants de Sueca, apte per a fer-se en família, que 
discorre per camins rurals de la població, mostrant-nos el paisatge dels 
arrossars i del Parc Natural de L’Albufera des de la Muntanyeta dels 
Sants. Podem allargar l’excursió fins a l’ullal de Baldoví, un dels brolla-
dors d’aigües subterrànies més importants del Parc preparat per a la 
interpretació de la flora i fauna i punt final de ’itinerari.
Un clásico para los habitantes de Sueca, apto para realizar en fami-
lia, que discurre por caminos rurales de la población, mostrándonos el 
paisaje de los arrozales y del Parque Natural de La Albufera desde 
la Muntanyeta dels Sants. Podemos alargar la excursión hasta el ullal 
de Baldoví, uno de los manantiales de aguas subterráneas más impor-
tantes del Parque acondicionado para la interpretación de la flora y 
fauna y punto final del itinerari .

Inscrit en el registre esportiu de la FEMECV
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