
Benvinguts al GR-330. Senda d’In-
terior Costa Blanca, una travessa 
lineal de 432,16km dividida en 20 
etapes, a través de les quals podrem 
descobrir la provincia d’Alacant.

Una proposta única que convida a 
conéixer els contrastos paisatgís-
tics, ambientals i culturals de la pro-
víncia d’Alacant i permet visitar inte-
ressants vestigis històrics, descobrir 
mites i llegendes, conéixer diferents 
tradicions, arquitectura, costums, 
gastronomía i artesania d’aquesta 
privilegiada província.

quilòmetres de dunes i paratges de 
gran valor ecològic i paisatgístic, 
com el Parc Natural del Montgó, el 
Parc Natural del Carrascar de la 
Font Roja o el Parc Natural de la Ma-
ta-Torrevella, formen part del nostre 
itinerari.

Pujarem a emblemàtics cims com 
el Pic d’Aitana (1.558m), sostre de 
la província, i travessarem gran va-
rietat de paisatges: zones agrestes, 
barrancs, denses pinades, pendents 
escarpats i abismes imponents, així 
com llacunes i saladars.

apreciarem els canvis produïts al 
llarg del recorregut. A les zones 
muntanyoses trobarem densos pi-
nars, herbes aromàtiques i medi-
cinals, aus de rapinya com àguiles, 
falcons, voltors i ducs; mamífers 
com porcs senglars, cabres munte-
ses i esquirols. A les zones humides, 
en canvi, destacaran els canyissars, 
els joncars i la vegetació adaptada 
a sòls salins, paratges habitats per 

-

i bernats pescaires.

�  Durada

�  Distància parcial

�  Distància acumulada

�  Desnivell acumulat ascens

�  Desnivell acumulat descens

�  Tipus de recorregut

Punts destacats o característics de cada etapa:

� Interés arqueològic, històric i cultural

� Interés paisatgístic i ambiental

� Albirament d’aus

� Activitats de muntanya

� Activitats nàutiques

� Ciclisme

� Bicicleta de muntanya

� Activitats aèries

� Senderisme

� Escalada

� Enoturisme

� Gastronomia

� Allotjament

00

00

DE LA GUIA
INTRODUCCIÓ  

SIMBOLOGIA
INTERPRETACIÓ

Arreplega sempre EL FEM i els desperdi-
cis que generes.

Respecta El Camí i la SENYALITZACIÓ, no 
façes dreçeres.

Tin present el risc d’INCENDI: no tires 
puntes de cigarret ni realitzes fogueres.

Respecta la vida silvestre: evita danyar 
les PLANTES i molestar a la FAUNA.

Ajuda’ns a preservar el ric PATRIMO-
NI CULTURAL dels nostres avantpas-
sats: no faces pintades ni provoques 
desperfectes.

Respecta la PROPIETAT PRIVADA i 
no interferisques en les labors agrí-
coles o ramaderes.

Porta l’EQUIP ADEQUAT. En cas 
d’EMERGÈNCIA crida al 112.

Es recomanable disposar de una AS-
SEGURANÇA de muntanya.

RECOMANACIONS
PER AL VISITANT

INFORMACIÓ TÈCNICA

� Marques del GR que indiquen el nostre reco-
rregut, així com diferents tipus de senders que 
ens trobarem al llarg de la ruta.

 Horitzontal Camí correcte

 Gir pròxim

 En aspa camí erròni

 Senda local temàtica (SL)

 Senda de xicotet recorregut (PR)

 Senda de gran recorregut (GR)

�  

�Itinerari

1
2 Hi ha sendes o senyalització que indica la con-
tinuïtat.
3

4 Exigeix tècniques d’orientació i navegació fora 
de traça.
5 La navegació és interrompuda per obstacles 
que cal vorejar.

� Desplaçament 

1 Marxa per superfície llisa
2 Marxa per camins de ferradura
3 Marxa per sendes escalonades o terrenys 
irregulars
4 Cal fer servir les mans per a mantindre 
l’equilibri.
5 Requereix fer passos d’escalada per a la pro-
gressió.

�Esforç 
Quantitat d’esforç necessari:
(Calculat segons els criteris MIDE per a un ex-
cursionista mitjà poc carregat)
1 Fins a 1 hora de marxa efectiva
2
3 -
tiva
4
efectiva
5 Més de 10 hores de marxa efectiva 

Aeroport

Camp de golf

Club nàutic

Parc Natural

Platja

Castell

Cova

Autopista

Autovia

Far

Em´bassament

Riu

Autopista

Autovia

Carretera nacional

Carretera comarcal

Carretera local

Limit de comunitat autónoma

Limit de provincia

Limit de comarca

INFORMACIÓ TURÍSTICA INFORMACIÓ DE TRÀFIC

LÍMITS

SIGNES CONVENCIONALS
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Aquesta dura etapa discorre per la comarca 
de la Marina Baixa, amb tranquils pobles ru-
rals que han crescut entre valls i barrancs. 
Creuarem la Serra d’Aitana, de nord a sud, 
eixint des de Confrides, pujarem al pic d’Ai-
tana, cim de la província d’Alacant

Sella.
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difícil 2 3 4

Situem el punt d’inici d’aquesta etapa a 
Sella, una població envoltada d’un entorn 
muntanyós privilegiat: Aitana, el Puig Cam-
pana, el Cabeçó d’Or i el Castellet. Abando-
nem la Marina Baixa per endinsar-nos a la 
comarca de l’Alacantí i continuar descobrint 
entorns i racons encantadors de la província 

d’Alacant, com el municipi de Torre de les 
Maçanes i els voltants.
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Iniciarem la ruta remuntant el cim del Parc 
Natural del Montgó, situat a la comarca de 
la Marina Alta, i posteriorment baixarem 

Gata de Gorgos. El Mont-
gó és molt més que una muntanya; a més de 

paisatgístiques, és cultura, història i tradi-
cions que han quedat gravades en bancals, 
conreus, antics molins i torres de vigilància.

Aquesta etapa, dins del Pac Natural de la 
Serra de Mariola, s’inicia a Alcoi i ens per-
metrà conéixer paisatges tan característics 
com el Barranc del Cint
cim del Montcabrer (1.390 m). Deixarem en-
rere la comarca de l’Alcoià per endinsar-nos 

a la comarca del Comtat, envoltada d’altes 
muntanyes i pobles xicotets. Al llarg de la 
ruta visitarem diverses i interessants caves.

Tourist info Dénia - 966422367
Tourist info Vall de Pop - 965528507
Tourist info Ibi - 965551296
Tourist info Alcoi - 965537155
Tourist info Agres - 965510001
Tourist info Banyeres de Mariola - 965567453
Tourist info vila de Biar - 965811177
Tourist info Onil - 965565365
Tourist info Castalla - 966561018
Tourist info Elda - 966980300
Tourist info Petrer - 966989401
Tourist info El Pinós - 966966043
Tourist info Crevillent - 965401526
Tourist info Guardamar - 965724488
Tourist info Oriola - Centre - 965304645

Patronato Provincial de Turisme
de la Costa Blanca. Diputació 
Provincial d’Alacant

Tel. + 34 965230160
Fax. + 34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

Tel. + 34 965230160
Fax. + 34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

El nostre recorregut s’inicia a Banyeres de 
Mariola, a la comarca de l’Alcoià, a la riba 
del riu Vinalopó, i discorre pel frondós vall 
que formen les serres de Fontanella i Onil, 
entre acolorits camps de cereals, pins i al-

zines. Després de travessar el municipi de 
Biar, seguirem un sender de gran interés 
ambiental enclavat a la Serra de Maigmó i 
la Foia de Castalla
la població d’Onil.

Aquesta etapa forma part del paisatge pro-
tegit de les serres del Maigmó i el Sit, un 
dels espais de més gran bellesa paisatgís-
tica de la província. Accedirem a la Cilla del 
Cid (1.127 metres sobre el nivell del mar), 
una de les elevacions més emblemàtiques 

de la comarca del Vinalopó Mitjà per la 
forma tan característica que posseeix: una 
sella de muntar a cavall. Durant el descens 
podrem gaudir d’una preciosa panoràmica 
del municipi i del Castell de Petrer.

En aquesta etapa, situada a la comarca del 
Baix Segura, tindrem l’oportunitat de creuar 
i conéixer dos paratges naturals inclosos en 
la Xarxa Natura 2000: les Dunes de Guarda-
mar i el Parc Natural de la Mata-Torrevella. 

dunes de Guarda-
mar del Segura mentre gaudim de vistes al 

mar i caminarem al voltant de la llacuna de 
la Mata, tram d’especial interés ornitològic, 
on podrem delectar-nos contemplant la be-

una taca rosada sobre la llacuna: un paisat-
ge únic en el seu conjunt que ens ofereix la 
natura.

Es tracta d’una etapa de gran interés geolò-
gic ubicada a la comarca del Vinalopó Mitjà. 
Destaca el pas pel Cabeço de la Sal, una pe-
culiar muntanya de colors rogencs i de forma 
arredonida, d’algeps i sal, que durant segles 
ha estat objecte d’explotació salinera.

Aquesta ruta, que transcorre entre les co-
marques del Vinalopó Mitjà i el Baix Vinalo-
pó, destaca per la varietat de paisatges quan 
creuarem al llarg del seu recorregut: zones 
de conreu d’ametlers, oliveres i vinyes, ram-
bles, barrancs, zones de denses pinades i 
vegetació abundant, escarpats pendents i 

abismes imponents. A més, coneixerem la 
Serra de Crevillent, modesta en altura però 
que ens farà sentir en contacte amb la natu-
ra i disfrutar de precioses vistes.

Aquesta ruta transcorre entre dues comar-
ques: l’Alacantí i l’Alcoià. Eixirem de Torre 
de les Maçanes per introduir-nos a la Serra 
dels Plans, que vorejarem, i travessarem la 
Serra de la Carrasqueta, serra de gran valor 
ecològic i paisatgístic. Podrem visitar diver-

ses geleres ben conservades i gaudir d’unes 
increïbles vistes mentre recorrem sendes i 
camins que abans comunicaven cases ru-

Durant aquesta etapa podrem gaudir d’un 
preciós paisatge muntanyenc amb vistes al 
mar. Eixint de Parcent, a la Marina Alta, per 
un antic camí de ferreria, pujarem al Coll de 
Rates, mirador de les Marines, ja que divi-
deix la Marina Alta i la Marina Baixa. Con-

tinuarem el camí cap a Castell de Castells 
travessant conreus i pinades, així com el 
Barranc de la Cova Roja o una antiga masia 
morisca, que ens permetrà conéixer els en-
cants d’aquesta comarca.

de Dénia a Gata de Gorgos

d’Alcoi a Alfafara de Banyeres de Mariola a Onil del Xorret de Catí a Elda - Petrer

de Guardamar del Segura a Benijòfarde El Pinós a l’Alguenya de Fondó dels Frares a Crevillent

de Torre de les Maçanes a Ibide Parcent a Castell de Castells01
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7 h y 30 min 20,88 km 89,19 km 1.321 m 1.070 m Travessa lineal6 h 25,20 km 45,70 km 431 m 317 m Travessa lineal

7 h 22,61 km 68,31 km 1.177 m 902 m Travessa lineal 7 h 23,88 km 113,07 km 947 m 1.324 m Travessa lineal 6 h 30 min 22,54 km 160,61 km 771 m 805 m Travessa lineal

6 h y 15 min 18,89 km 179,50 km 695 m 718 m Travesia lineal7 h 25,00 km 138,07 km 1.330 m 940 m Travessa lineal

7 h y 45 min 24,64 km 239,76 km 976 m 978 m Travessa lineal 5 h y 20 min 19,78 km 278,45 km 609 m 1.097 m Travessa lineal

5 h y 10 min 18,91 km 258,67 km 785 m 521 m Travessa lineal 7 h y 15 min 29,35 km 307,80 km 415 m 251 m Travessa lineal

6 h y 15 min 18,34 km 197,84 km 897 m 976 m Travessa lineal

4 h y 15 min 17,28 km 215,12 km 474 m 332 m Travessa lineal

3 h 40 min 14,49 km 322,29 km 341 m 390 m Travessa lineal 5 h 18,25 km 364,08 km 826 m 1.087 m Travessa lineal 4 h 40 min 23,59 km 414,59 km 104 m 116 m Travessa lineal

6 h 15 min 23,54 km 345,83 km 629 m 756 m Travessa lineal 8 h 30 min 26,92 km 391,00 km 9 m 129 m Travessa lineal 4 h 40 min 23,59 km 414,59 km 104 m 116 m Travessa lineal

6 h 20,50 km 20,50 km 813 m 766 m Travessa lineal

Aquesta etapa transcorre per la comarca de 
la Marina Alta. Travessarem la bonica Serra 
de Seldetes eixint des de Gata de Gorgos, on 
podrem contemplar les serres més pròxi-
mes, com ara la muntanya d’El Montgó, i 
passejar per tranquils camins de la Vall de 
Pop que amaguen racons únics i una impor-
tant cultura vinícola.

Amb aquesta preciosa ruta podrem conéixer 
el Parc Natural de la Serra de Mariola, de-
clarada Zona d’Especial Protecció per a les 
Aus, on els amants de l’ornitologia podran 
observar aus de rapinya com ara àguiles, fal-
cons i mussols. La ruta transcorre entre dos 

comarques: el Comtat i l’Alcoià. Durant el 
recorregut descobrirem la bellesa d’aquest 
paratge així com la seua abundant vegetació 
d’especial interés botànic, barrejada amb 
camps de cultiu d’oliveres, ametlers, cereals 
i vinyes.

Aquesta etapa, situada a l’Alcoià i inclosa en 
el paisatge protegit de les serres de Maigmó 
i del Sit, destaca pel seu valor ambiental i la 
seua bellesa paisatgística. Es tracta d’una 
zona muntanyosa amb multitud de cims, 
crestes, parets rocoses i abundant vegetació 

dominada pel pi blanc. Hi gaudirem d’unes 
vistes molt boniques a tota hora: veurem 
altres cims com el d’Aitana o el Puig Cam-
pana, la costa alacantina i panoràmiques de 
poblacions com Petrer, Elda o Castalla.

Travessant la comarca del Vinalopó Mitjà, 
en aquesta part del recorregut passarem 
per camins rurals que no deixaran de sor-
prendre’ns per l’encant, la bellesa i la tran-
quil·litat que ofereixen. El paisatge evidencia 
els orígens agrícoles de la comarca: els con-
reus, l’arquitectura rural, els corrals i, per 
damunt de tot, els murs de contenció de les 

terrasses agrícoles fets amb la tècnica de la 
pedra seca.

Ubicada al Baix Segura, aquesta senzilla 
ruta transcorre seguint el marge del riu 
Segura. Hi creuarem extensos paisatges 
d’horta i passarem per poblacions com 
Formentera de Segura i Benejússer. Al 
llarg del recorregut veurem nombroses aus 
aquàtiques que habiten en aquest indret. Al 

nostre pas trobarem diferents panells infor-

com diverses àrees recreatives ubicades a 

per descansar i gaudir de la tranquil·litat 
d’aquesta travessa.

Aquesta etapa discorre per la Serra de l’Al-
gaiat i delimita les valls del Vinalopó Mitjà, 
comarca per la qual continuarem el nostre 
recorregut. Ascendirem a la Penya de la 
Mina, on la ruta ens regalarà unes increï-
bles vistes de la Serra de Crevillent, de for-
mes abruptes i escarpades i amb pendents 
solcats per innombrables barrancs.

Es tracta d’una etapa de gran interés orni-
tològic. Ix de Crevillent cap a Guardamar del 
Segura i transcorre per dos comarques: el 
Baix Vinalopó i el Baix Segura. Ens hi tro-
barem paratges de singular bellesa i gran 
valor ecològic, com el Parc Natural del Fon-
do. Caminarem entre zones humides, llacu-

nes, 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 representa una opor-
tunitat única per a observar l’avifauna.

En aquesta etapa, que discorre pel Parc 
Natural del Carrascar de la Font Roja, a la 
comarca de l’Alcoià, pugem, des d’Ibi, al cim 
del Menejador (1.356 m) i, posteriorment, 

Alcoi. En aquest 

i diversa, ja que disposa de quatre microre-

Mas de Cotet, Pilar de Ximo, 
el Menejador i les Torretes.

Amb inici al municipi de Castell de Castells, 
l’etapa transcorre per la Serra de la Serre-
lla, una muntanya que enamora. És el límit 
intercomarcal que separa la Marina Baixa, 
al sud, del Comtat i la Marina Alta, al nord. 
Està considerada una de les serres més 
agrestes de la província i ens regalarà unes 
meravelloses vistes des de la Malla del 

Llop
que arribem a Confrides.

de Gata de Gorgos a Parcent

d’Alfafara a Banyeres de Mariola d’Onil al Xorret de Catí d’Elda - Petrer a El Pinós

de Benijòfar a Oriolad’Alguenya a Fondó dels Frares de Crevillent a Guardamar del Segura

d’Ibi a Alcoide Castell de Castells a Confrides02
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GR-330. SENDERO COSTA BLANCA INTERIOR

http://www.costablanca.org http://es.wikiloc.com/geotourism/costablanca

VALENCIÀ

DESCARREGA’T
Aquesta Ruta:


