
Iniciarem el nostre recorregut a Dénia, caminarem acompanyats de la mar i del Montgó 

i pujarem fins la torre del Gerro. Molt a prop podrem visitar la cova Tallada, 

immensa cova feta per l'extracció històrica de pedra tosca, repartida en la majoria de 

monuments de la comarca. Poc després, passarem entre les restes dels antics molins de 

vent, molts d'ells restaurats. 

Arribarem a la zona recreativa del Cap de Sant Antoni, i davallarem per un paisatge on 

fa poc va tenir un dramàtic incendi, on s'ajunten la muntanya i la mar, fins al port de 

Xàbia i Xàbia. 

Aquesta segona etapa és molt senzilla i planera. Visitarem l'olivera mil·lenària i 

arribarem a Jesús Pobre. Els nostres ulls quedaran enlluernats davant de la catedral de 

la pansa, el monumental riurau de la plaça. Acariciarem l'esbarzer sense punxes, que 

porta la llegenda del pare Pere, i descansarem al pou del pare Pere, visitarem el convent 

i seguirem cap a Gata de Gorgos. Pel  camí cap a Benissa descansarem a la font de la 

Mata, on l'espectacular llentiscle vigila la font. 

El centre històric de Benissa ens complaurà els ulls, amb la seua quantitat d'edificis 

nobles, i més enllà arribarem a Senija i la Vall de  Llíber, amb les seues diferents 

tonalitats depenent de l'estació de l'any,  pel color que prenen les vinyes. De camí a 

Xaló podem veure la bassa dels  Arcs. Fins ací acaba el camí senyalitzat. 

Pel camí cap a Tàrbena pujarem el coll de Rates, a Tàrbena escoltarem el seu dolç salt 

i tastarem les seues sobrassades i embotits d'arrel mallorquina, passarem Bolulla i 

ens banyarem a les fonts de l'Algar, el paisatge canvia i la vall dels nispros li donen a 

Callosa d'en Sarrià un regust diferent,  després passarem Polop, el  seu castell i la 

Nucia. 

Més enllà arribarem a Altea i la platja, seguirem per l'Albir i la seua necròpolis 

romana, i finalment pujarem  la serra Gelada i amb la visió dels penya-segats  i les 

muntanyes de la Marina Baixa, arribarem  a Benidorm, finalment farem la darrera 

etapa per vora mar fins a la Vila Joiosa, amb un paisatge molt  més humanitzat. 

 


