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INTRODUCTIE

R
eizen met de fiets is bijna als te 
voet gaan. Het is de meest 
menselijke manier om 
nieuwe plekken te leren 

kennen met een snelheid 
die dicht bij de natuur 
staat, om natuurgebieden 
binnen te gaan zonder 
deze te verstoren, om de 
gevoelens waar te nemen 
die de omgeving bij je 
teweegbrengt, om de 
wind te voelen, de koude, 
de warmte of de regen en 
het langzaam veranderen 
van het licht in de loop van 
de dag. De gids die jullie in 
handen hebben is het resultaat 
van de ondersteuning door de 
overheid van het wielertoerisme. 
Duurzaam, veelzijdig, gezond en met 
respect voor de omgeving, door het reizen per fiets kun je in aanraking 
komen met de plaatsen en haar bevolking op een heel andere manier 
dan door het conventionele toerisme, waarbij een veel diepere band 
met de inwoners wordt opgebouwd.

De provinciale overheid van Valencia heeft deelgenomen en 
meegewerkt aan talloze projecten op het gebied van wielertoerisme, 
het promoten van het gebruik van de fiets en ook aan allerlei 
wielertochten, wedstrijden en financiële ondersteuning van gemeenten 
en samenwerkingsverbanden, met toeristische ontwikkelingsplannen 
en bewegwijzering van routes. Maar tot nu toe had Valencia Turisme no 
niet de stap gezet om een eigen gids uit te brengen, een onontbeerlijk 
middel voor iedereen die elk hoekje van Valencia wil bezoeken door 
gebruik te maken van een fiets. Het gebied dat in deze gids over 
wielertoerisme is opgenomen, blijft beperkt tot de provincie, maar 
in sommige gevallen worden de bestuurlijke grenzen overschreden. 
Bergen houden zich niet aan grenzen, het zijn reizen van enkele dagen 
waarbij het begin of eind in een plaats in Valencia plaatsvindt. Het 
zijn producten op het gebied van wielertoerisme die zijn ontwikkeld 

en gemaakt door experts gebaseerd op 
historische wegen van groot cultureel 

en landschappelijk belang die je 
alle noodzakelijke informatie 

verschaffen om ze volledig 
veilig af te leggen. Ook 

komen de tochten 
die  door gemeenten 
op lokaal  n iveau 
z i j n  v o o r g e s t e l d 
aan bod, de Vias 
Verdes en de ATB-
centra. Alle hebben 
webondersteuning 
met de aangesloten 

tracks om van het 
w ie ler toer i sme op 

Valenciaans grondgebied 
te genieten. 



M
et de huidige visie van het toerisme richten wij ons meer 

op beter geïnformeerde bezoekers die hoger opgeleid en 

veeleisender zijn en milieubewust, die meer authenticiteit in 

hun reizen zoeken en van onvergetelijke ervaringen willen genieten. 

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel voldoet aan deze 

nieuwe manier van kennismaken met andere 

bestemmingen. Wielertoeristen die een 

deel van hun vakantie wijden aan het 

uitoefenen van hun favoriete hobby 

terwijl ze plekken ontdekken waar 

het klimaat, het landschap en het 

erfgoed door hun schoonheid en 

originaliteit verbazen. 

Zowel gemeenten als instellingen 

die beschikken over infrastructuren 

die geschikt zijn voor de fietser worden 

hier vermeld. Van de Vias Verdes, als spil 

van het fietstoerisme voor het hele gezin, tot de 

grote trajecten door de streek die onze vakantie tot een onvergetelijke 

reis maken, het scala aan mogelijkheden is oneindig. Het hele jaar 

een goed klimaat, wegen met weinig verkeer, goed onderhouden 

natuurgebieden, gezellige dorpen en een goede gastronomie zijn de 

ingrediënten voor duurzaam toerisme. 

Deze gids is een eerste bijdrage voor degenen die onze streken willen 

leren kennen, een catalogus van plaatsen, waarvan de redactie 

en fotografie is gedaan door José Manuel Almerich, schrijver en 

geograaf met een gevestigde reputatie en een van de auteurs die 

het meest hebben bijgedragen aan de verspreiding en kennis van het 

natuurlijk erfgoed van Valencia. Door de reclame voor het fietsen als 

manier om te reizen is het toerisme zonder twijfel een element dat de 

intelligente, duurzame en inclusieve groei bevordert.







D
e provincie Valencia en in het 
verlengde daarvan de hele 
autonome regio Valencia is 
een complex en gevarieerd 

gebied, veel meer dan het op het 
eerste gezicht lijkt. Ver verwijderd 
van de clichés nemen de bergen 
bijna driekwart deel van het gebied 
in. Als een groot open amfitheater 
aan de Middellandse Zee, alleen 
aan een smalle kuststrook bevindt 
zich de meer bewoonde wereld: 
de Plana de Castellón, Llano 

de Vinaroz, Huerta de Valencia, 
Ribera del Júcar en de Vega Baja del 

Segura. Dit zijn ook de vruchtbaarste 
landbouwgebieden en waar de grootste 

stedelijke concentratie is. In de rest van 
de kust en het binnenland wordt het gehele 

gebied ingenomen door bergachtige zones. 
In sommige gevallen zijn de hoogtes aanzienlijk. De 

Alto de Barracas in de Rincón de Ademuz is de hoogste top van de 
autonome regio Valencia. 1.838 m op slechts 100 km van de zee. 
Deze overgang, deze dynamiek, deze tegenstelling tussen bergen 
en zee is wat Valencia tot een ontzaglijk aantrekkelijke regio maakt, 
niet alleen op landschappelijk gebied maar ook etnografisch, 
cultureel en natuurlijk toeristisch. De diversiteit van ecosystemen 
en de grote verscheidenheid aan botanica, samen met de talloze 
natuurlandschappen in uitstekende staat van onderhoud, maken 
van dit gebied een intrigerende bestemming en zeer interessant 
om op de fiets af te leggen. De vlakke kuststrook is omringd door 
bergketens en massieven die hun oorsprong hebben in het Iberische 
Randgebergte in het noordwesten en Baetische gebergte in het 
zuiden. Dit samenkomen van de twee grote bergsystemen van 
het schiereiland veroorzaakt deze geografische complexiteit 
waarvan de uitlopers tot de oevers van de zee reiken. Het Iberische 
Systeem komt de provincie Valencia binnen via het groot massief 
van Javalambre en bereikt het Middellandse Zeegebied bij de 
Sierra Calderona. Meer het binnenland in zijn de regio’s Serranía 
en El Rincón de Ademuz, in de bovenloop van de rivier de Turia, 
grensstreken en hebben historisch een belangrijke rol gespeeld bij 
de begrenzing van het oude koninkrijk. De hoogvlakte van Utiel-
Requena, doorkliefd door de rivier de Cabriel, 
begrenst de provincie in het westen en 
vormt een robuust landschap met 
haar eigen kenmerken. Valencia 
biedt alles wat iedere fietstoerist 
zoekt tijdens een reis. En niet 
alleen vanwege de diversiteit, 
maar omdat door het klimaat 
het hele jaar gereisd kan 
worden en naargelang het 
seizoen gekozen kan worden 
voor de meest geschikte 
plaats om dit met de fiets te 
ontdekken.

 LANDSCHAPPEN EN MENSEN  

 01 · Mountainbiken door de Rincon de Ademuz 
 02 · Wielertochten door de Huerta de Alboraia 
 03 · Fietsroutes door de omgeving van Aras de los Olmos 
 04 · ATB-routes door Agullent 
 05 · Mountainbiken in Andilla 
 06 · ATB-routes door Barxeta 
 07 · Mountainbikeroutes in Bicorp 
 08 · Toeristische fietsroutes door Cortes de Pallas 
 09 · Natuurroutes van Cullera 
 10 · ATB kinderroute van Chelva 
 11 · Toeristische fietsroutes in Gestalgar 
 12 · Biketrails Higueruelas 
 13 · Fietsroutes van Naquera 
 14 · Toeristische fietsroutes van Oliva 
 15 · Toeristische fietsroutes en ATB in Quesa 
 16 · De fietsroutes van Real 
 17 · ATB routes door la Serranía 
 18 · Fietstochten door Sinarcas 
 19 · Toeristisch Valencia  
 20 · Toeristische wielerronde naar la Albufera de Valencia 
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 GEWELDIGE ROUTES. GEWELDIGE TOCHTEN 

 01 · De Alto Turia tocht 
 02 · Toeristische wielerronde naar het Massief van Caroig 
 03 · Kloosterroute 
 04 · Roda la Vall d’Albaida 
 05 · Fietsroutes door la Ribera del Xuquer  
 06 · Het rivierpark van de Turia 
 07 · Toeristische wielertocht door La Costera 
 08 · Rondrit met ATB naar het Kanaal Van Navarres 
 09 · El Cami dels Corporals 
 10 · Route Jaume I a la Vall d’Albaida 
 11 · Toeristische wielertocht La Hoya de Buñol 
 12 · El Camino del Cid 
 13 · El Camino de la Lana 
 14 · El Camino de Levante 
 15 · Ronde door de provincie Valencia met atb

 DE GROENE WEGEN 

 01 · Via Verde van La Safor 
 02 · La Via Xurra 
 03 · De Via Verde van Lliria 
 04 · De Via Verde van Ojos Negros 
 05 · De Via Verde van el Trenet de Carcaixent 

 ATB-CENTRA IN DE PROVINCIE VALENCIA 

 01 · ATB-Centrum Los Serranos 
 02 · ATB-Centrum El Valle 
 03 · ATB-Centrum La Ribera 
 04 · ATB-Centrum el Massis del Caroig 

GIDS
WIELERTOERISME IN VALENCIA
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01 MOUNTAINBIKEN 
DOOR DE RINCON DE 
ADEMUZ

Afstand: 406 km
Zwaarte: Hoog-Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Ademuz > Castielfabib > 
Puebla de San Miguel > Vallanca
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: Ja

De Rincón de Ademuz is een eiland tussen Aragón en Castilla-La Mancha, een laagvlakte 
tussen de bergen, dat historisch zeer verbonden is geweest met Valencia. Het is een 

streek met veel persoonlijkheid, met een landschap met extreem zware omstandigheden, so-
ber en van grote schoonheid met de bergtoppen die het omringt. De routes voor mountainbi-
ke waarvan we de folders kunnen downloaden, zijn traditioneel aangemerkt, met Road Book 
en Son die geschikt zijn voor alle publiek met verschillende zwaarteniveaus. In het bijzonder 
vallen de tochten op die door de oever van de Turia rivier en de oude boomgaarden voeren.

02 WIELERTOCHTEN 
DOOR DE HUERTA DE 
ALBORAIA

Afstand: 8 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Alboraia
Fietswerkplaats: Ja
Overnachtingen, restaurants: Ja

Vier prachtige wielertochten worden ons door Alboraia geboden om de historische geïrri-
geerde tuinbouwstreken te leren kennen: el Camí de les Palmeres, de Partida de Els Des-

amparats, de Barranc de Carraixet, de Camí del Gaiato en Del Poble a l’Horta. De tochten 
zijn erg kort, maar representatief voor dit landschap, gemaakt door de mens, landbouwers 
die hardnekkig hun landerijen die omgezet zijn in esthetische tuinen blijven verzorgen en dat 
veel verder gaat dan alleen het ontginnen van grond. Deze routes gaan vergezeld van bor-
den met uitleg en zijn erg didactisch en geschikt om met het hele gezin te doen. Ook kunnen 
alle routes worden samengevoegd tot één lange tocht. 

03 FIETSROUTES DOOR 
DE OMGEVING VAN 
ARAS DE LOS OLMOS

Afstand: 467 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Aras de los Olmos > Tuéjar 
> Alpuente
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: Ja

Een totaal van 16 bergroutes door verschillende gemeenten zoals La Yesa, Titaguas, Chel-
va, Tuéjar, Alpuente en Aras zelf maken deel uit van dit complete netwerk van fietstochten 

waardoor genoten kan worden van een streek met een lange toeristische traditie en een 
zeer geaccidenteerd landschap met diepe ravijnen door de rivier de Turia en bossen die 
helemaal zijn hersteld na het opgeven van de begrazing en marginale landbouw. De tochten 
zijn bewegwijzerd voor fietsen, met de bijbehorende tracks zijn ze echt een bestemming om 
van een actieve vakantie te genieten, anders dan andere en zeer verrijkend.
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04 ATB-ROUTES DOOR 
AGULLENT

De vijf routes met verschillende moeilijkheidsgraden maar niet zonder zware inspanningen 
door de bergachtige omgeving van Agullent, hebben een totale lengte van 176 km en 

een totaal hoogteverschil van 375 m bij de lichtste (Route 10) tot 1944 m van Route 13 die 
met 44 km de hele Umbría del Benicadell aflegt. Met uitzondering van Route 10 waarvan het 
traject meer gecentreerd blijft binnen de gemeente Agullent, zijn de andere tochten vrij ver 
van het dorp verwijderd. De tochten maken deel uit van de uitbreiding van het ATB-Centrum 
van Comtat.

05 MOUNTAINBIKEN 
IN ANDILLA

Afstand: Ruta de las Aldeas 45 
km Sierra de Andilla 28 km
Zwaarte: Hoog-Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Hoog-Laag
Rondrit: Ja
Start: Andilla
Fietswerkplaats,Overnachtin-
gen: Nee
Restaurants: Ja

De mogelijkheden die Andilla ons biedt, bevatten de belangrijkste bezienswaardigheden 
binnen de gemeente. Twee excursies worden aangevuld met Rías, ideaal om in een wee-

kend te doen, en komen we bij de drie dorpskernen die tot de gemeente behoren: de gehuch-
ten La Pobleta, Osset en Artaj, in een rondrit van 45 km en de zuidelijke hellingen van de 
Sierra de Andilla in een tweede excursie van 28 km met minder hoogteverschil. Andilla ligt in 
een klein dal waar verschillende rivieren samenkomen. 

06 ATB-ROUTES 
DOOR BARXETA

Afstand: 24 km
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Barxeta
Fietswerkplaats,Overnachtin-
gen: Nee
Restaurants: Ja

Tussen de regio’s La Ribera de Xúquer en La Costera, omringd door bergen die een lands-
chap laten zien van de overgang tussen de vlaktes vol sinaasappelbomen en de eerste 

uitlopers van het Baetische systeem, ligt het dorp Barxeta, vertrekpunt van talloze excursies, 
en toegangspoort tot de Sierras del Buixcarró en van Requena. Twee routes om te moun-
tainbiken zijn uitgezet op initiatief van de gemeente Barxeta om het toeristisch aanbod van 
het dorp en haar omgeving te versterken. Beide mogelijkheden zijn geschikt om met het hele 
gezin te doen.

Afstand: 176 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Hoog
Rondrit: Ja
Start: Agullent
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: 
Ja
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07 MOUNTAINBIKEROUTES 
IN BICORP

Bicorp is het dorp dat het meest het Caroig-massief binnendringt en is het vertrekpunt om 
kennis te maken met de Muela de Cortes, de top van de Caroig, Benefetal of de rivieren 

Ludey, Fraile, Grande of Cazuma die door unieke landschappen leiden midden in een zeer 
rotsachtig gebied. Het voorstel voor de routes van Bicorp is zo uitgedacht dat elke etappe 
weer eindigt bij het vertrekpunt. Het gaat hier om het soort tochten waarbij wordt aange-
raden om een tussenstop te houden. De samenstelling ervan neemt de vorm aan van een 
margriet om de reis te optimaliseren.

08 TOERISTISCHE 
FIETSROUTES DOOR 
CORTES DE PALLAS

Afstand: 95 km
Muela de Cortes: 45 km
Castillo de Chirel: 50 km
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: Laag
Rondrit: Ja
Muela de Cortes: Ja
Castillo de Chirel: Nee
Start: Cortes de Pallás
Fietswerkplaats: Nee
Alojamiento y restaurants: Ja

Twee prachtige tochten laten ons kennis maken met een belangrijk deel van de gemeente 
Cortes de Pallás. Een gemeente die het grootste deel bestrijkt van de Muela de Cortes, 

een immense hoogvlakte die hoort tot het grote platform van het Caroig-massief. Beide toch-
ten zijn behoorlijk zwaar omdat het gebied zeer bergachtig is en de bospaden niet altijd in 
goede staat verkeren. De eerste route beslaat de gehele Muela de Cortes, de tweede leidt 
naar het kasteel van Chirel via de Camino de Cueva Hermosa.

09 NATUURROUTES 
VAN CULLERA

Afstand: 42 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Cullera
Fietswerkplaats, Overnachtin-
gen: Ja
Restaurants: Ja

De verscheidenheid aan landschappen van Cullera maken de wielertochten intrigerend en 
aantrekkelijk. Van de natuurroutes waarvan de gemeente ons voorziet, zeven in totaal, kun-

nen er vijf met de fiets worden afgelegd. De monding van de rivier de Júcar, het culturele lands-
chap verbonden met de rivier, de route van de rijst, een tocht door de ondergelopen velden en 
de Senda del Estany, een wetland bij de zee die wordt beschouwd als de milieuschat van Cu-
llera, vormen het toeristische wielernetwerk dat zonder problemen met elkaar kan worden ver-
bonden, zonder hoogteverschillen of technische hoogstandjes, op de klim naar het kasteel na. 

Afstand: 128 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheids-
graad: Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Bicorp
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: 
Ja

LANDSCHAPPEN EN MENSEN 

LANDSCHAPPEN EN MENSEN 



10 ATB KINDERROUTE 
VAN CHELVA

Het ATB-park van Chelva is een klein circuit in het oude bospark, met een parcours van 
bijna 500 m vol obstakels en dusdanig aangelegd dat zelfs de allerkleinsten het goed 

kunnen afleggen. Ook krijgen de kinderen zo behendigheid en leren ze vlot en veilig omgaan 
met de fiets. Het circuit kent enkele bochten die zonder problemen genomen kunnen worden 
en een paar verkeersdrempels. Ook is er een rotstuin waarbij de kinderen de rotsen moeten 
omzeilen of overheen springen, naar hun eigen inzicht. Het doel is dat de kinderen hun angst 
voor de fiets verliezen en ze er behendigheid mee krijgen.

11 TOERISTISCHE FIETSROUTES 
IN GESTALGAR

Afstand: 98 km
Cueva Paulo: 17,7 km
Regajo: 16,4 km
Canjarán: 18,5 km
Gran Vuelta: 45,9 km
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: Laag
Rondrit: Ja
Start: Gestalgar
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: Ja

Vier toeristische fietsroutes die door de gemeente worden voorgesteld en die we vanuit 
het dorp kunnen afleggen: de route van Cueva Pablo die door het noordelijke deel van 

de gemeente voert, de route door El Regajo die ons bij het landschap van El Campillo bren-
gt, de route door Canjarán die tot Los Yesares en de Gran Vuelta gaat. Deze laatste tocht is 
zwaarder en iets moeilijker en is ontstaan door het samenvoegen van de routes van Canja-
rán en El Regajo met twee zeer interessante bergpassen: de Chiva-Gestalgar en de Puerto 
de Marjana. 

12 BIKETRAILS 
HIGUERUELAS

Afstand: 29 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Hoog
Rondrit: Ja
Start: Higueruelas
Fietswerkplaats, Overnachtin-
gen: Nee
Restaurants: Ja

Biketrails heeft een verzamelpunt waar alle soorten diensten worden verleend op het ge-
bied van het fietsen in de bergen met verschillende specialismen (Enduro, Dirt, Bmx, Trial,) 

en zijn er voorzieningen ontwikkeld door specialisten die kampioen van Spanje zijn geweest 
in hun disciplines als Gravity Park, Pumtracks, Trainingszones en Woodtracks. Ook is er een 
MTB-school voor de allerkleinsten, zowel voor beginners als voor bijscholing. Hiervoor zijn er 
ongeveer twintig paden uitgezet, die samen met de bospaden een groot netwerk vormen die 
naar moeilijkheid zijn ingedeeld in groene, blauwe en rode paden.

Afstand: 400 m
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheids-
graad: Laag
Rondrit: Ja
Start: Chelva
Fietswerkplaats: Nee
Overnachtingen, restaurants: 
Ja
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13 FIETSROUTES 
VAN NAQUERA

Door Náquera worden er drie toeristische fietsroutes voorgesteld om een deel van haar 
erfgoed te leren kennen. Van de drie routes zijn er twee, de fietsroute van Barranc del 

Cirer en de fietsroute van Els Aljups tot een samengesmolten en de derde, de fietsroute van 
Les Trintxeres, brengt ons bij het oorlogsmonument van de Spaanse Burgeroorlog, een serie 
verdedigingsposities die in 1938 zijn gemaakt. De drie tochten zijn erg kort, geschikt voor alle 
soorten publiek en ideaal om te beginnen voor de allerkleinsten.

14 TOERISTISCHE 
FIETSROUTES 
VAN OLIVA

Afstand: 
504 km fietsen over wegen
306 km mountainbike
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: Hoog
Rondrit: Ja
Start: Oliva
Fietswerkplaats: Ja
Overnachtingen, restaurants: Ja

Oliva is een van de Valenciaanse plaatsen met de meeste potentie op het gebied van wie-
lertoerisme, zowel op sport- en competitieniveau als door de schoonheid van de omgeving 

met de aanwezigheid van de zee en met het grote Baetische gebergte in de buurt. Tussen de 
routes die kunnen worden afgelegd op de weg willen we vooral de aandacht vestigen op de 
Route dels Portets voor beginners en de route genaamd Alpes Mediterráneos, bestemd voor 
fietsers met hoge prestaties. Andere zoals de klassieke Oliva-Pego en Les Valls zijn geschikt 
vanwege hun profielen, mythische passen en wegen in goede staat met nauwelijks verkeer.

15 TOERISTISCHE 
FIETSROUTES EN ATB 
IN QUESA

Afstand: 42 km
Zwaarte: Laag- Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld Laag
Rondrit: Ja
Start: Anna, Bolbaite, Bicorp, 
Chella,Millares, Navarrés y Quesa
Fietswerkplaats: Nee
Alojamiento, restaurants: Ja

Onder de naam ATB-Centrum La Canal de Navarrés, heeft Quesa veertien routes met 
verschillende niveaus gepubliceerd, waaronder de ronde naar het kanaal van Navarrés 

met een positief hoogteverschil van meer dan 3600 m en een lengte van 164 km. Tussen de 
routes die in een dag kunnen worden afgelegd bevinden zich tochten die geschikt zijn voor 
het hele gezin van slechts 6 km rondom het stuwmeer van Anna tot de langste zoals de klas-
sieke klim naar Caroig vanuit Bicorp met een lengte van 52 km en een hoogteverschil van 
1373 m of La Casa del Alambín die net zo zwaar is.

Afstand: 19 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja: La ruta del Barranc 
del Cirer y de Els Aljubs.
Nee: Trincheras
Start: Náquera
Fietswerkplaats: Ja
Overnachtingen, restaurants: Ja
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16 DE FIETSROUTES 
VAN REAL

De fietsroutes van Real zijn een serie zeer korte tochten die in rechte lijn de dorpen Turís, 
Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarp, Catadau en Alginet met elkaar verbinden. 

Het vertrekpunt is anders dan het aankomstpunt waardoor we, als we deze tocht willen 
doen, op zoek moeten gaan naar een alternatief om terug te keren door gebruik te maken 
van een route die deze dorpen met elkaar verbindt via landelijke wegen die anders zijn dan 
staan aangegeven. We kunnen met het hele gezin genieten van deze fietsroutes door het 
geringe hoogteverschil en geen moeilijkheidsgraad en in de wetenschap dat alle dorpen 
waar we doorheen komen hun gastronomische specialiteiten hebben.

17 ATB ROUTES DOOR 
LA SERRANÍA

Afstand: 
La Yesa: 60 km
Sot de Chera: 120 km
Zwaarte: Gemiddeld-Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag-Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: La Yesa / Sot de Chera
Fietswerkplaats: Ja
Overnachtingen, restaurants: Ja

Twee gemeenten aan beide uiteinden van de streek Los Serranos, La Yesa en Sot de Che-
ra die niet zo bekend zijn maar wel interessante fietsroutes hebben voor ATB en Moun-

tainbike. Deze staan vermeld op de website voor toerisme van de Mancomunidad. Een over-
gangslandschap dat ons een ronde van meer dan 60 km voor mountainbiken biedt. Er zijn 
drie routes met een verschillende lengte en moeilijkheidsgraad voor fietsers van alle niveaus: 
route 1, bekend als Pino del Sombrero van slechts 11 km, waardoor deze met het hele gezin 
kan worden gedaan.

18 FIETSTOCHTEN 
DOOR SINARCAS

Afstand: 86 km
Zwaarte: Gemiddeld-Laag Tech-
nische moeilijkheidsgraad: Laag
Rondrit: Ja
Start: Sinarcas
Fietswerkplaats: Nee
Alojamiento, restaurants: Ja

Drie routes die zijn ontwikkeld in Sinarcas: los Lindes, los Montes en los Caseríos die in 
een fietsexcursie van grote omvang met elkaar verbonden kunnen worden en een totale 

afstand hebben van 86 km en de hele gemeente bestrijken waarbij bezienswaardigheden op 
milieugebied worden aangedaan. De tochten zijn uitgezet in de vorm van een margriet, dat 
wil zeggen dat de fietser de keuze heeft om de excursies te doen waarbij het dorp Sinarcas 
altijd het start- en eindpunt is. Hierdoor kan in deze plaats ook een paar dagen worden over-
nacht om van de schitterende omgeving te genieten.

Afstand: 95 km
Turís-Real: 16,2 km
Real-Alginet: 18,3 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheidsgraad: Laag
Rondrit: Nee
Start: Turís /Aankomst: Real
Fietswerkplaats, Overnachtingen: 
Nee
Restaurants: Ja
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19 TOERISTISCH 
VALENCIA 

Toeristisch Valencia is een stadsroute, ontwikkeld om op de fiets af te leggen, langs mo-
numenten en de meest representatieve plekken van de stad Valencia. Met de uitbreiding 

van het netwerk van fietspaden, de voetgangersgebieden in het historisch centrum en de 
oude bedding van de rivier de Turia, een grote groenstrook die de stad van west naar oost 
doorkruist, is Valencia de Europese stad die het best is toegerust om met de fiets te ontde-
kken. Als we daaraan het klimaat, de nabijheid van de zee en het hoogteverschil toevoegen, 
is het duidelijk dat steeds meer toeristen gebruik maken van de fiets als vervoermiddel.

20 TOERISTISCHE 
WIELERRONDE NAAR 
LA ALBUFERA DE 
VALENCIA

Afstand: 44 km
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: Laag
Rondrit: Ja
Start: Catarroja
Fietswerkplaats: Ja
Overnachtingen, restaurants: Ja

La Albufera de Valencia is een van de meest sublieme landschappen van het schiereiland. 
Haar oneindige horizontaliteit en haar verbinding met de zee geeft haar een fascine-

rende uitstraling. Onder de talloze excursies die we rond het grootste zoetwatermeer van 
Spanje kunnen doen, willen we de tochten noemen die helemaal door La Albufera gaan en 
die langs El Palmar komen, een bezoek dat essentieel is vanwege de historische betekenis 
van dit oude vissersdorp en vanwege het aanzienlijke gastronomisch aanbod.

Afstand: 28 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Valencia. Parque de 
Cabecera
Fietswerkplaats Ja
Overnachtingen y restaurants: 
Ja

LANDSCHAPPEN EN MENSEN 



 GEWELDIGE ROUTES.
 GEWELDIGE TOCHTEN 

 01 · De Alto Turia tocht 

 02 · Toeristische wielerronde naar het Massief van Caroig 

 03 · Kloosterroute 

 04 · Roda la Vall d’Albaida 

 05 · Fietsroutes door la Ribera del Xuquer  

 06 · Het rivierpark van de Turia 

 07 · Toeristische wielertocht door La Costera 

 08 · Rondrit met ATB naar het Kanaal Van Navarres 

 09 · El Cami dels Corporals 

 10 · Route Jaume I a la Vall d’Albaida 

 11 · Toeristische wielertocht La Hoya de Buñol 

 12 · El Camino del Cid 

 13 · El Camino de la Lana 

 14 · El Camino de Levante 

 15 · Ronde door de provincie Valencia met atb 



01 DE ALTO 
TURIA TOCHT

Afstand: 161 km
Zwaarte: Gemiddeld 
Technische moeilijkheidsgraad:
Laag - Gemiddeld.
Rondrit: Ja
Start: Benagéber

De Alto Turia tocht is een grote rondrit die is ontwikkeld om in 6 etappes af te leggen door 
de dorpen die samen het samenwerkingsverband Mancomunidad del Alto Turia vormen 

en waarvan het start- en eindpunt in het dorp Benagéber ligt. Met een gemiddelde afstand 
per etappe van 25 tot 30 km is deze tocht in de bergen voor iedere wielertoerist toegankelijk 
en kan er zonder overdreven inspanning weinig toegankelijke plekken worden bezocht met 
alle vereiste veiligheid, want de boswegen met de grootste hoogteverschillen worden uit de 
weg gegaan. .

02 TOERISTISCHE 
WIELERRONDE 
NAAR HET MASSIEF 
VAN CAROIG

Afstand: 198 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Bolbaite

El Caroig is een plek om te leren kennen en de intense kracht te voelen van de een-
zaamheid, van het ware gevoel van het onafhankelijk wielertoerisme. De toeristische fiets-

tocht heeft een totale afstand van 198 km en gaat door twee streken en 16 dorpen en enkele 
gehuchten en onbewoonde huizen. Met een positief hoogteverschil van 4000 m wordt de 
gehele tocht op asfalt afgelegd, waardoor deze geschikt is voor gravelbike, bikepacking of 
een gewone racefiets. Zo kan de tocht in twee of drie etappes worden afgelegd, afhankelijk 
van de fysieke conditie van de fietser. 

03 KLOOSTERROUTE

Afstand: 142 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Moeilijk
Rondrit: Ja
Start: Alzira

De kloosterroute is een culturele tocht en een toeristische trekpleister die in 2006 is on-
twikkeld en gepromoot door de provinciale overheid van Valencia, de overheid van de 

autonome regio Valencia en de gemeente Alzira. Hoewel de oorspronkelijke route was on-
tworpen om te voet af te leggen en aangemerkt werd als Sendero de Gran Recorrido (Grote 
Wandeltocht), is er een gewijzigde variant om met de fiets af te leggen. De route verbindt de 
plaatsen Alzira en Gandía waarbij de van oorsprong middeleeuwse paden van de pelgrims 
worden gevolgd en die de vijf belangrijkste kloostergebouwen die na de verovering van Va-
lencia door de Christenen werden gesticht met elkaar verbonden.
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04 RODA LA VALL 
D’ALBAIDA

Roda la Vall is een toeristische wielertocht door de Vall d’Albaida die in vijf etappes door 
de streek gaat en is ontwikkeld om de wielertoerist naar het culturele en natuurlijke 

erfgoed van dit fascinerend gebied te brengen. Hierbij worden 34 dorpen en de belangrijks-
te bezienswaardigheden op milieugebied aangedaan. Vanuit de algemene tocht vertrekken 
een serie thematische routes waardoor de tocht verlengd kan worden. Roda la Vall heeft 
een totale lengte van 374 km waarvan 201 de algemene route vormen en 173 de 8 routes of 
thematische varianten.

05 FIETSROUTES 
DOOR LA RIBERA 
DEL XUQUER

Afstand: 604 km
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Ja
Start: Algemesí, Alginet, Alzira, 
Villanueva de Castellón, l’Alcudia, 
Sueca, Benifaió, Polinyà, Carlet, 
Alberic y Montserrat.

In de streken van de Ribera Hoog en Ribera Laag del Xúquer bevindt zich het grootste 
landbouwgebied van de provincie Valencia. De grote vlakte die zich uitstrekt van de laatste 

uitlopers van het Iberische Systeem tot de kust, is een onwaarschijnlijk vruchtbaar gebied 
dat wordt bevloeid door de rivier de Júcar en historisch gevormd door het regelmatig buiten 
de oevers treden van de rivier. Door een totaal van 11 routes van samen meer dan 600 km 
wordt er grondig kennisgemaakt met het gebied, van de rijstvelden van Sueca en Sollana tot 
de sinaasappel- en kakibomen zonder de bergen en de zee uit het oog te verliezen. 

06 HET RIVIERPARK VAN 
DE TURIA

Afstand: 131 km (alle opties)
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Laag
Rondrit: Nee
Start: Villamarxant

Het Rivierpark van de Turia is een natuurtocht van 27 km die parallel loopt aan de oevers 
van de Turia rivier van Villamarxant tot het Parque de Cabecera in de stad Valencia. 

Deze tocht strekt zich uit over de gemeenten Pedralba, Lliria, Benaguasil, Villamarxant, 
l’Eliana, Ribarroja del Turia, Paterna, Quart de Poblet, Manises en Valencia. Vanuit het Be-
zoekerscentrum in Villamarxant begint de hoofdroute die steeds langs de oevers van de 
rivier de Turia loopt waarbij de rivier enkele malen moet worden overgestoken over houten 
vlonders, en die eindigt in de stad Valencia. 

Afstand: 
201 km de algemene tocht
173 km de thematische varianten
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Ontinyent
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07 TOERISTISCHE 
WIELERTOCHT 
DOOR LA COSTERA

Prachtige rondrit door La Costera, de enige Valenciaanse streek waar twee van de belangri-
jkste bergketens van het Iberisch schiereiland samenkomen, namelijk het Baetische systeem 

(Serra Grossa) en het Iberische Systeem (Massief van El Caroig). Tussen beide gebergten ligt 
een vallei die wordt doorkliefd door de rivier de Canyoles en waar twee kastelen, die van de 
Orde van Montesa en die van Xátiva, de doorgang van het binnenland van de Meseta naar de 
zee in de gaten hielden. De tocht van La Costera is 112 km lang en vandaaruit starten er zeven 
thematische routes voor die wielertoeristen die de tocht langer willen maken.

08 RONDRIT MET ATB 
NAAR HET KANAAL 
VAN NAVARRES

Afstand: 165 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheids-
graad: Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Chella

Buitengewone tocht van een hoog niveau die in etappes wordt afgelegd en die door de 
complexe bergsystemen voert die het Kanaal van Navarres naar het Westen afsluiten. 

Het diepe ravijn van de rivier de Júcar begrenst de streek in het oosten tot de rivier uit-
mondt naar de alluviale vlakte van La Ribera. Vanuit Chella begeeft de tocht zich naar het 
Caroig-massief door de Cañada Real de Almansa en stijgend naar het hart van El Caroig en 
de Muela de Cortes. Het is een van de meest indrukwekkende bergtochten die we met een 
mountainbike af kunnen leggen.

09 EL CAMI DELS 
CORPORALS

Afstand: 394 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Neeí
Start: Llutxent

De Camino de los Corporales is een tocht die Llutxent, in de Vall d’Albaida, verbindt met 
de plaats Caroca in de provincie Zaragoza. De tocht heeft een lengte van 394 km en kan 

in vier of vijf etappes worden afgelegd, afhankelijk van de fysieke conditie van de wieler-
toerist. Het traject dat door de provincie Valencia loopt heeft een totale lengte van 160 km 
waarbij verschillende streken worden doorkruist tot aan de Sierra Calderona en de vallei van 
Palancia, waarvandaan naar het noordwesten naar Zaragoza wordt gereden. Deze tocht is 
geschikt om met een gravelbike af te leggen.

Afstand: 112 km
232 met de thematische 
varianten
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheids-
graad: Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Xàtiva
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10 ROUTE JAUME I A LA 
VALL D’ALBAIDA

Streekgebonden tocht gericht op het landelijk toerisme en nauw verbonden met wandel- en 
wielertoerisme. Op het gehele traject worden historische en erfgoedelementen gecombi-

neerd met een variatie aan landschappen van een gebied dat omringd wordt door bergen. De 
route van Jaume I begint in de Sierra de Mariola en eindigt bij de baronie van Llutxent met een 
totale lengte van 49 km, ideaal voor wielertoerisme voor het gezin door het geringe hoogte-
verschil en het grote aantal historische plaatsen waar doorheen wordt gereden. De tocht kan 
zonder onderscheid te voet of op de fiets worden afgelegd met nauwelijks verkeer.

11 TOERISTISCHE 
WIELERTOCHT LA HOYA 
DE BUÑOL

Afstand: 376 km: 
160 km de algemene
216 km de thematische varianten
Zwaarte: Gemiddeld
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Ja
Start: Buñol

Om enkele dagen op de fiets door te brengen in de fascinerende omgeving die de geo-
grafie van de streek La Hoya de Buñol-Chiva brengt, is er een tocht ontwikkeld met een 

lengte van ongeveer 160 km en een hoogteverschil van in totaal 3140 m. Deze toeristische 
wielertocht is ideaal om in drie etappes af te leggen, waarbij niet alleen van de natuurlands-
chappen die deel uitmaken van het gebied van de streek, maar ook van het cultureel erfgoed 
van historische dorpen als Buñol, Cheste, Chiva of Yátova. De tocht kan uitgebreid worden 
met zeven thematische varianten die aansluiten op de algemene route.

12 EL CAMIN0 
DEL CID

Afstand: 
471 km over de weg.
481 km door bergen.
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Hoog
Rondrit: Nee
Start: Cella (Teruel) / Valencia

De Camino del Cid is een reis door de Middeleeuwen. Een unieke kans, perfect gedocu-
menteerd, om op de fiets het Middellandse Zeegebied van het Iberisch schiereiland af te 

leggen. Dit project is een tocht van groot belang die zich uitstrekt buiten de provinciegren-
zen en vier autonome deelregio’s bestrijkt. Over het geheel genomen gaat het om een voor-
namelijk culturele tocht over landelijke wegen. Een lang traject met een lengte van meer dan 
1400 km aan onverharde wegen en 2000 km over wegen verdeeld in thematische routes.

Afstand: 49 km
Zwaarte: Laag
Technische moeilijkheids-
graad: Laag
Rondrit: Nee
Start: Bocairent
Aankomst: Llutxent
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13 EL CAMINO 
DE LA LANA

El Camino de la Lana of Camino de Santiago vanuit Valencia en Alicante is een van de ouds-
te handelsroutes van het Iberisch Schiereiland. Geheel in ere hersteld door de verschillende 

verenigingen van Jacobijnen van de plaatsen waar doorheen gereden wordt, is de Camino 
de la Lana speciaal ontwikkeld om op de fiets af te leggen. Met een totale lengte van 1100 
km naar Santiago de Compostela doorkruist het Valenciaanse gedeelte de provincie van oost 
naar west en is 160 km lang. De tocht is verdeeld in verschillende etappes afhankelijk van het 
tempo van de wielrenner. 

14 El CAMINO 
DE LEVANTE

Afstand: 1237 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheids-
graad: Hoog
Rondrit: Nee
Start: Valencia

De Camino de Levante of “El Camí de Sant Jaume de Ponent” zoals deze bekend was sinds 
de Middeleeuwen, is de naam die de Camino de Santiago kreeg vanuit Valencia langs 

de Camino Real de Madrid. Het gaat om een lange route van meer dan 1200 km waarin 
de provincie Valencia van noord naar zuid tot aan de Font de la Figuera wordt afgelegd. In 
zijn geheel bewegwijzerd en erkend als Sendero de Gran Recorrido (GR-239) (Lange Afs-
tandswandeling), is het een van de langste St Jacobsroutes van het Iberisch Schiereiland.

15 RONDE DOOR DE 
PROVINCIE VALENCIA 
MET ATB

Afstand: 755 km
Zwaarte: Zeer hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Gemiddeld
Rondrit: Nee
Start: Gilet
Aankomst: Xeraco 

Dit is een tocht door de provincie en is de langste van deze gids en heeft een afstand van 
755 km en kan worden afgelegd in 15 etappes waarvan de gemiddelde afstand tussen 

de 40 en 60 km schommelt, afhankelijk van het hoogteverschil. De natuurgebieden waar 
doorheen wordt gereden zijn werkelijk spectaculair. Rivierlopen zoals de Hoces del Cabriel, 
de Júcar of de Serpis rivier, en het Caroiga-massief, de Sierra Calderona of de Cerro de la 
Ceja in de Serranía zijn enkele van de natuurparken die deze buitengewone reis ons biedt.

Afstand: 1100 km
Zwaarte: Hoog
Technische moeilijkheidsgraad: 
Hoog
Rondrit: Nee
Start: Valencia
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01 VIA VERDE VAN 
LA SAFOR

Afstand: 7 km
Start: Gandia
Aankomst: Oliva 

De groene weg van La Safor komt in haar korte traject van slechts 7 km samen met de 
baan van de oude spoorweg Carcaixent-Dénia, een spoorlijn die werd aangelegd voor het 

transport van sinaasappelen van de boomgaarden van Carcaixent naar de haven van Dénia. 
Dit was de oudste smalspoortrein van Spanje. Dit traject verbindt Gandía met Dénia waardoor 
beide toeristische steden door een weg worden verbonden die alleen door fietsers en voetgan-
gers wordt gebruikt. Het parcours voert langs sinaasappelvelden met prachtige uitzichten over 
de bergen die de streek El Safor omringen.

02 LA VIA 
XURRA

Afstand: 16 km
Start: Puçol
Aankomst: Valencia

De Vía Xurra loopt van de stad Valencia naar Puçol. De weg is helemaal aangepast en door-
kruist de geïrrigeerde streek ten noorden van Valencia, komt langs 11 dorpen en heeft een 

totale lengte van 16 km. In 1888 kreeg de Centrale Spoorwegmaatschappij van Aragon to-
estemming om een spoorlijn aan te leggen die Calatayud met Valencia moest verbinden en 
langs Teruel ging. De werkzaamheden begonnen in 1894 en werden zeven jaar later afgerond. 
Nadat de lijn in 1985 werd afgebroken, werd het traject als groenspoor hersteld en werd de 
spoorbaan aangepast voor fiets- en voetgangersverkeer.

DE GROENE WEGEN
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 DE GROENE WEGEN  

 01 · Via Verde van La Safor 

 02 · La Via Xurra 

 03 · De Via Verde van Lliria 

 04 · De Via Verde van Ojos Negros 

 05 · De Via Verde van el Trenet de Carcaixent 



DE VIA VERDE 
VAN LLIRIA

De Via Verde van Lliria is een korte en zeer gemakkelijke tocht, ideaal om met het hele 
gezin te doen, met kinderen of om met wielertoerisme te beginnen, want de tocht is sle-

chts 6 km lang en een positief hoogteverschil van 60 als in Benaguasil wordt begonnen. 
Het is een ontspannen route, over geaccidenteerd terrein van de sinaasappelvelden die ook 
door veel sporters uit Lliria, Benaguasil en Benissanó worden gebruikt om hard te lopen 
of gewoon te wandelen ver verwijderd van motorisch verkeer. De tocht begint bij het oude 
treinstation van Lliria en eindigt bij de halte van El Molinet.

04

05

DE VIA VERDE VAN 
OJOS NEGROS

De Via Verde van Ojos Negros is de langste Via Verde van Spanje. De Via Verde is in het 
geheel hersteld vanaf de mijnen van Ojos Negros in Teruel tot de haven van Sagunto in 

Valencia en heeft een totale lengte van 217 km waarvan 126 over Aragonees grondgebied 
gaat, 62 door Castellón en 29 km door de provincie Valencia. Het Valenciaanse traject kan 
in het laatste deel verbonden worden met de Vía Xurra, door de Grau Vell en het Natuur-
landschap van Marjal del Moro tot Puzol.

DE VIA VERDE VAN EL 
TRENET DE 
CARCAIXENT

De Vieta, oftewel El Trenet de Carcaixent, zoals die in de streek La Ribera in de volksmond 
bekend staat, is het herstelde traject tussen Carcaixent en Benifairó de Valldigna, op de 

spoorbaan van de oude lijn Carcaixent-Denia. Bewegwijzerd binnen het netwerk van Natuur-
paden van Spanje, is dit het eerste traject van het Project dat tot doel heeft om opnieuw La 
Ribera te verbinden met La Marina Hoog. Van Carcaixent tot el Portitxol heeft de weg een 
totale lengte van 14 km, maar kunnen we Simat de la Valldigna bereiken door de oude weg 
van Alzira te volgen.

Afstand: 217 km
Start: Ojos Negros (Teruel)
Aankomst: Sagunto

Afstand: 14 km
Start: Carcaixent
Aankomst: Benifairó de 
Valldigna
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Afstand: 6 km
Start: Llíria
Aankomst: Benaguasil



 ATB-CENTRA IN DE PROVINCIE VALENCIA

 01 · ATB-Centrum Los Serranos 

 02 · ATB-Centrum El Valle 

 03 · ATB-Centrum La Ribera 

 04 · ATB-Centrum el Massis del Caroig 

ATB-CENTRUM 
LOS SERRANOS

A ras de los Olmos is de plaats waar het ATB Centrum is gevestigd en van waaruit het me-
rendeel van de bewegwijzerde routes vertrekken. Dit centrum stelt aan de fietser maar 

liefst 16 tochten ter beschikking. Deze tochten gaan door de gemeenten Aras de los Olmos, 
La Yesa, Titaguas, Chelva, Tuéjar en Alpuente. Vanuit deze laatste twee plaatsen vertrekken 
ook enkele routes. Het ATB-Centrum van Aras heeft zo meer dan 460 km bewegwijzerd 
waardoor dit het centrum is met het gebied met de grootste omvang en met de meeste 
wielertochten.

Verzamelpunt: Hotel Aras 
Rural 
Plaats: Aras de los Olmos 
Streek: Los Serranos
Aantal routes: 16
Bewegwijzerde kilometers: 
467

01

02 ATB-CENTRUM 
EL VALLE

Het ATB-Centrum El Valle is gevestigd in de Valenciaanse plaats Cofrentes. Dit centrum 
is samen met de informatiepunten van Jalance, Ayora en Jarafuel, het vertrekpunt van 

negen routes waarmee een groot deel van de streek El Valle de Ayora-Cofrentes wordt 
afgelegd. De voorgestelde tochten gaan door zeven gemeenten en hebben als voornaamste 
bezienswaardigheden de valleien van de rivieren Cabriel, Júcar en Cautabán. Het route-
netwerk bestaat uit negen tochten, met een totale lengte van 254 kilometer. Deze routes 
worden verdeeld in vier moeilijkheidsgraden.

Verzamelpunt: Polideportivo Manuel 
Tarancón 
Plaats: Cofrentes 
Streek: Valle de Ayora - Cofrentes
Aantal routes: 9
Bewegwijzerde kilometers: 254
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ATB-CENTRUM 
LA RIBERA

Het ATB-Centrum La Ribera is gevestigd in Hotel Restaurante La Casa Blava in de pla-
ats Alzira, waarvandaan verschillende fietsroutes vertrekken waardoor de streek die de 

naam aan het centrum geeft kan worden afgelegd. Met een totaal van 9 routes en 415 bewe-
gwijzerde km kunnen we door verschillende omgevingen van la Ribera de Xúquer rijden, van 
akkers en hydraulische infrastructuren tot culturele landschappen zoals de Kloosterroute die 
ook in deze gids als traject wordt beschreven.

Verzamelpunt: Hotel Restau-
rante La Casa Blava 
Plaats: Alzira
Streek: La Ribera
Aantal routes: 9
Bewegwijzerde kilometers: 
415
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ATB-CENTRUM 
EL MASSIS 
DEL CAROIG

Van de negen bewegwijzerde routes dringen de eerste drie het massief binnen. Ook al 
bereikt geen van hen de top van de Pico Caroig vanwege de grote afstand, geeft het je 

wel een idee over de immensiteit van het gebied en worden de geweldige omgeving van de 
Río Grande of de kloven van Boquella en La Hoz aangedaan. Het vertrek- en informatiepunt 
van deze tochten zijn gevestigd in Enguera en Navalón de Arriba. Alle routes zijn ontwikkeld 
om de landschappelijke verscheidenheid en de rijkdom van het toeristisch aanbod van dit 
massief te leren kennen.

Verzamelpunt: Albergue de 
les Alcusses 
Plaats: Moixent
Streek: La Costera
Aantal routes: 9
Bewegwijzerde kilometers: 
442
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MET DE FIETS REIZEN
Tips en voordelen van duurzaam toerisme

Het is niet nodig om naar verre oorden 
te gaan om van een buitengewone 
belevenis te genieten. De bestemming 
is niet belangrijk, maar het gebied 

dat wordt verkend. Als aan het einde van de 
dag een fatsoenlijke overnachtingsplaats, 
een goede maaltijd, een verkwikkelijke 
douche en een uitstekende service wacht, 
zou elke reis met de fiets de moeite waard 
zijn. Ver weg of dichtbij, de provincie Valencia 
biedt alles waarnaar een wielertoerist op zoek 
is tijdens de route: diversiteit van landschappen, 
eten van hoge kwaliteit, cultureel erfgoed en een 
uitstekend klimaat het hele jaar door. En vooral 
de gastvrije behandeling in een in alle opzichten 
vriendelijke omgeving. Geniet en onthaast, reis in je eigen 
tempo, bezoek op je gemak de dorpen en plaatsen die 
je wilt zien en laat wat ruimte open voor improvisatie. 
Valencia verwacht je, deze gids is een uitnodiging 
om haar grondig te leren kennen, in het rustige en 
kalme tempo van een fiets.

We raden je aan je reis te plannen. In deze 
gids vindt je alle informatie en links die nodig 
zijn voor het begin van een onvergetelijke 
vakantie. De wind voelen, het licht, de 
geuren, de kou of warmte maken deel uit van 
de reis. Terwijl we aan het reizen zijn gaan 
we er helemaal in op en daarom vergroten 
we de tijd die is verstreken. Elke fiets die 
voldoet aan een minimum aan kwaliteit is 
goed genoeg om te reizen, maar het terrein en 
hoogteverschil bepalen de soort fiets.



Je hoeft geen atleet te zijn om met de fiets te reizen, maar een 
goede lichamelijke conditie helpt je wel om beter te genieten. Be-
reid je goed voor en denk er aan dat je nooit te oud bent. Ele-
ktrische fietsen zijn ook een goede manier om wielertoerisme te 
beoefenen zonder uitgeput te raken en verruimen natuurlijk onze 
horizon op sportief gebied. Je leert iets van de basistechniek en 
je uitrusting goed te organiseren. Neem alleen het noodzakelijke 
mee of maak gebruik van een onderneming voor actief toerisme 
die de bagage kan vervoeren en die voor de logistiek zorgt als de 
reis meerdere dagen duurt. Neem de goede uitrusting mee, spor-
tkleding, handschoenen, zonnebril, helm en regenjack indien je die 
nodig hebt. Stippel je reis uit en bepaal een schema zonder stress 
maar zorg er wel voor dat je voor het donker binnen bent. Neem 
ondanks dat licht en vooral heel veel water mee.

Ledereen die aan wielertoerisme doet kent het gevoel van welbe-
hagen dat een fiets kan veroorzaken en hoe de stress meteen 

verdwijnt. De gevolgen voor de gezondheid zijn onmis-
kenbaar naast het genot dat je ervan hebt. Geen 

overgewicht meer, het versterkt de spieren en de 
lichamelijke conditie verbetert aanzienlijk. Ook 

de longinhoud en de zuurstoftoevoer van ons 
lichaam neemt toe, net als de hartslag waar-
door het hart sterker wordt. 

Reizen met de fiets of naar het werk fiet-
sen versterkt het immuunsysteem, de 
gewrichten worden niet aangetast, je 
slaapt beter en het stimuleert onze her-

senen, waardoor ons 
handelings- en denk-

vermogen veel  dui-
del i jker op  gang 

wordt  gebra-
cht  d a n k z i j 
d e  constante 
doorbloeding en 
z u u r s t o f t o e -
voer. Kortom, 

de fiets versterkt 
ons dusdanig dat 

we zelfs meer weers-
tand tegen ziekten 

hebben, vooral tegen ver-
koudheid in de winter. De fiets geeft ons 
leven, schenkt ons tijd en laat ons beter 
voelen. Als we daaraan nog toevoegen 
het plezier dat je beleeft aan reizen en 
het genot dat het Valenciaanse landschap 

voor de zintuigen betekent, is hier sprake 
van een van de meest gezonde manieren 

om geluk te vinden.
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