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Es tracta d’una etapa de gran interés ornitològic que 
transcorre entre dues comarques, el Baix Vinalopó 
i el Baix Segura. Caminarem entre zones humides, 
llacunes, horta i conreu de llimoners, tarongers i 
palmeres. Nombroses aus, habitants de les zones 
humides, seran companyes de viatge al llarg de 
gran part del recorregut, raó per la qual aquesta 
etapa ofereix una oportunitat única per a observar 
l’avifauna.

Creuarem paratges de singular bellesa, com el Parc 
Natural del Fondo, amb zones humides, llacunes i 
saladars, declarat Zona d’Especial Protecció per 
a les Aus. Potser es tracta del tram que més ens 
fascinarà per l’extraordinari valor ecològic i paisat-
gístic que presenta. S’hi han identificat 172 espècies 
d’avifauna, microreserves de flora i la presència del 
fartet comú, un peix xicotet endèmic del Mediterrani 
espanyol. 

Continuarem el nostre recorregut cap a Guarda-
mar del Segura pel camí de l’Assarb del Conveni, un 
paisatge dominat pels canyissars. El nostre proper 
destí és el Fondo d’Amorós, una zona humida for-
mada per dues llacunes enclavades entre camps de 

conreu d’hortalisses i cereals, així que aquest tram 
del recorregut segueix tenint un gran interés orni-
tològic.

Al final d’aquest recorregut arribarem a Guardamar 
del Segura, on ens podrem aturar i observar nom-
broses aus aquàtiques, o bé dirigir-nos a la desem-
bocadura del riu Segura i gaudir d’un capvespre en 
aquest bell paratge.
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TURSIME ACTIU
ACTIVITATS DE TERRA: A Guardamar del Segura 
t’esperen rutes de senderisme, naturals i històriques, 
itineraris per a bicicleta de muntanya pel Parc 
Natural de les Llacunes de la Mata - Torrevella o per 
la muntanya, equitació i escalada en roca. Puja fins 
al punt geodèsic situat al Montcaio i gaudeix de les 
vistes de les salines de Torrevella i de la Mata, així 
com del cab de Santa Pola i l’illa de Tabarca, amb el 
mar de fons.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: Descobreix els itineraris 
en caiac, tant pel riu Segura com per la desemboca-
dura, així com en mar obert. Relaxants excursions 
per la badia de Guardamar o travesses a l’illa de 
Tabarca. Busseig, motos aquàtiques, passeigs amb 
barco per la costa, pesca esportiva. Practica surf de 
rem (paddel surf), surf d’estel (kitesurf) o surf de 
vela (windsurf).  

Guardamar del Segura
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NATURALESA
La desembocadura del riu Segura els 11 quilòme-
tres de platja amb el sistema dunar més important 
del Mediterrani espanyol, les llacunes, l’horta i la 
serra conformen un bell entorn format per diversos 
ecosistemes. 

HISTÒRIA I CULTURA
Es tracta d’una ciutat rica en història i en jaciments 
arqueològics de gran valor. Assentaments de les ci-
vilitzacions fenícia, ibera, romana i àrab formen part 
de la història de Guardamar, que es reflecteixen al 
Museu Arqueològic de Guardamar.

GASTRONOMIA
La nyora, un pimentó assecat artesanalment, i el 
llagostí són els símbols de l’agricultura i la pes-
ca a Guardamar. Entre els plats més tradicionals 
cal destacar l’arròs a banda, l’arròs a la marinera i 

l’arròs hortolà, així com el calder. Una altra tradició 
de la localitat és el putxero amb pilotes. 




