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The beginnings and end of stage they are like suggestion, it is possible to realize as every user want according to his physical condition and preferences.

Els inicis i fi d'etapa són a manera de suggeriment, es pot realitzar com cada usuari vulga segons la seua condició física i preferències.

Los inicios y fin de etapa son a modo de sugerencia, se puede realizar como cada usuario quiera según su condición física y preferencias.

KM

44,13 Etapa 1_Ontinyent - Bocairent1.048MODERADO/MODERAT/MODERATE
44,13 km 33 22 11 0

355 m

946 m

55,99 Etapa 2_Bocairent - Aielo de Malferit988DIFÍCIL/DIFÍCIL/DIFFICULT
55,99 km 42 28 14 0

254 m

973 m

50,50 Etapa 3_Aielo de Malferit - Llutxent862DIFÍCIL/DIFÍCIL/DIFFICULT
50,50 km 38 25 13 0

118 m

529 m

844 39,22 Etapa 4_Llutxent - AlbaidaMODERADO/MODERAT/MODERATE

39,22 km 30 20 10 0

188 m

384 m

9,88 Etapa 5_Albaida - Ontinyent143FÁCIL/FÀCIL/EASY

9,88 km 7,4 4,9 2,5 0

312 m

430 m

Travesía a la Vall d’Albaida con alforjas140,992.440MODERADO/MODERAT/MODERATE
140,99 km 107 71 36 0

121 m

973 m

Recomendaciones / Recomanacions / Recommendations

Es obligatorio el uso de casco.
És obligatori l’ús de casc.
The use of helmet is obligatory.

Infórmate de los aspectos técnicos de la ruta que vas a realizar.
Informa’t dels aspectes tècnics de la ruta que vas a realitzar.
Find out about the technical aspects of the route that you are 
going to realize.

Mira las condiciones climatológicas del día.
Mira les condicions climatològiques del dia.
It looks at the climatological conditions of the day.

Revisa el estado de tu bicicleta.
Revisa l’estat de la teua bicicleta.
It checks the condition of your bicycle.

Lleva agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y teléfono móvil.
Porta aigua, roba d’abric, kit de reparacions i telèfon mòbil.
Ride waters down, clothes of coat, kit of repairs and mobile phone.

Respeta la fauna. / Respeta la flora.
Respecta la fauna. / Respecta la flora.
Respect wildlife. / Respect plants.

Sigue la señalización marcada o el track descargado.
Segueix la senyalització marcada o el track descarregat.
It follows the marked signposting or the unloaded track.

Evita erosionar innecesariamente el terreno.
Evita erosionar innecessàriament el terreny.
He avoids to erode unnecessarily the area.

TRAVESSIA PER LA VALL D’ALBAIDA

La travessia de La Vall d'Albaida pot realitzar-se en qualsevol època de 
l'any, no té a penes impacte sobre el medi natural, ja que se circula per 
camins públics i oberts, evitant els senders o el pas per aquells llocs de 
major fragilitat o amb alguna mena de protecció. Per a un cicloturista de 
nivell medi cinc etapes és 
el recomanable encara 
que pot fer-se en més o 
menys temps segons els 
dies disponibles o el nivell 
físic de cadascun.
En cas de la utilització de 
bicicleta elèctrica, la 
distància entre etapes 
permet la recàrrega de 
bateries al final de 
cadascuna d'elles sempre 
que s'utilitze la posició 
d'assistència eco. De la 
travessia parteixen una 
sèrie de huit rutes 
temàtiques per llocs d'especial interés que permeten ampliar el 
recorregut general, inclòs en alguns casos variants a la ruta general i 
camins alternatius.
La Vall d'Albaida és una immensa regió natural de gran qualitat 
mediambiental, amb uns nivells elevats de protecció administrativa (fins 
al terç del seu territori) on l'ésser humà no ha intervingut de manera 
dràstica ni irreversible en molts llocs, i on la societat està cada vegada 
més sensibilitzada i compromesa amb el seu entorn. Viatjar amb bici és 
una de les formes més saludables de conéixer el nostre país en el marc 
del turisme sostenible. La bellesa de l'entorn i la magnificència del 
paisatge, juntament amb els pobles i les gents de la Vall d'Albaida, 
mereixen sense cap dubte uns dies per a descobrir-la.

Els camins pels quals 
discorre la gran ruta 
cicloturista de la Vall 
d'Albaida són vies 
tradicionals de pas, pistes 
forestals, camins agrícoles i 
antics corriols que han 
servit al llarg de la història 
per a unir pobles, masies i 
heretades. 

valldalbaida.com

Travessia per La Vall d’Albaida

Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida
Departament de Turisme - Tourist Info Vall d’Albaida
c/ Sant Francesc, 8 pl. Baixa
46870 Ontinyent
T 96 238 90 91 - F 96 238 85 45
T 673 346 177
valldalbaida.com / mancovall.com
turisme@mancovall.com
valldalbaida@touristinfo.net

Tourist Info Aielo de Malferit
Museu de Nino Bravo
Passeig de l’Eixample, s/n
46812 Aielo de Malferit
T 96 236 07 20 - 654 394 296 
aielodemalferit.es
aielo@touristinfo.net

Tourist Info Albaida
Museu Internacional de Titelles d’Albaida (MITA)
Plaça Major s/n (Palau dels Milà i Aragò)
46860 Albaida
T 96 239 01 86
albaida.es 
mita@albaida.es

Tourist Info Bocairent
Plaça de l’Ajuntament, 2
46880 Bocairent
T 96 290 50 62
bocairent.org
bocairent@touristinfo.net

Tourist Info Llutxent
Av. de València, 66
46838 Llutxent
T 96 229 43 86 - 96 229 40 01
llutxent.es
informacio@llutxent.org  

Tourist Info Ontinyent
Plaça de Sant Roc, 2 (Palau de la Vila)
46870 Ontinyent
T 96 291 60 90 
turismo.ontinyent.es
ontinyent@touristinfo.net
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 Altimetría / Altimetria / Altimetry

INICIO ETAPA 1

INICIO ETAPA 2

FIN ETAPA 1

INICIO ETAPA 3

FIN ETAPA 3

INICIO ETAPA 4

INICIO ETAPA 5 FIN ETAPA 4

FIN ETAPA 5

Finca de San Agustín

Finca Santa Elena

FIN ETAPA 2

L’OMBRIA DEL BENICADELL

PENYES ALBES I TERRATEIG

EL SURAR DE PINET - LLUTXENT

ELS POBLES DEL RIU

EL BARRANC DEL JONCAR

EL CAMÍ DELS CORPORALS
DE LLUTXENT

JAUME I A LA VALL D’ALBAIDA

LA COVALTA

Señalización / Senyalització / Signalling 

Cima
Cim
Summit 

Estación
Estació FFCC
Station

Área recreativa
Àrea recreativa
Recreational area

Ermita
Ermita
Chapel

Punto de información
Punt d’informació
Information Point

Hotel
Hotel
Hotel

Camping
Càmping
Camping

Casa rural
Casa rural
Country house

Albergue
Alberg
Hostel

Castillo
Castell
Castle

Nevera o pozo de nieve
Nevera o pou de neu
Snow well 

Fuente
Font
Spring

Parque Natural
Parc Natural
Natural Park

Cueva
Cova
Cave

Museo
Museu
Museum

Palacio
Palau
Palace

Arqueología hidráulica
Arqueologia hidràulica
Hydraulic archaeology 

Edificio histórico
Edifici històric
Historic building

Árboles singulares
Arbres singulars
Heritage trees 

Molino
Molí
Mill

Plaza de toros
Plaça de bous
Bullring 

Camino correcto
Camí correcte
Right way

Autovía
Autovia
Motorway

Carretera principal
Carretera principal
Main road 

Carretera secundaria
Carretera secundària
Secondary road  

Pista asfaltada
Pista asfaltada
Paved track  

Ferrocarril
Ferrocarril
Railway 

Barranco
Barranc
Ravine

Río
Riu
River 

Núcleo urbano/edificio aislado
Nucli urbà/edifici aïllat
City centre/isolated building

Límite comarcal
Límit comarcal
County border  

Espacio natural protegido
Espai natural protegit
Protected Natural space 

 Simbología /Simbologia / Symbology

Travessia Cicloturista a la Vall d’Albaida en 5 etapes.
Distància Total: 201 km
Camins rurals, camins de terra, 
pistes forestals: 170 km Percentatge: 84,57 % 
Carreteres: 31 km. Percentatge: 15,42%

La Ruta Cicloturista de la Vall d’Albaida és una gran travessia de 201 km 
i 4.667 m de desnivell acumulat dissenyada per a realitzar en bicicleta i 
que recorre la comarca de la Vall d’Albaida per etapes. El recorregut 
discorre pels llocs de major interés paisatgístic i cultural, així com pels 
nuclis urbans de gran part de les poblacions. 
No té a penes dificultat tècnica,i cadascun pot adaptar-la a la seua 
capacitat física i als seus dies disponibles. Les diferents possibilitats 
d’allotjament al final de cada etapa permeten conéixer en profunditat 
un territori fascinant, amb gents amables i obertes al visitant.

201,08 km

3.984 m

3.984 m

Sí

973 m

121 m

Difícil
Difícil
Difficult

201,08 km151101500

121 m

973 m

 Rutas / Rutes / Routes

El Barranc del Joncar

L’Ombria del Benicadell

Travesía por la Vall d’Albaida

Els Pobles del Riu

El Surar de Pinet - Llutxent

Penyes Albes i Terrateig

La Covalta

El Camí dels Corporals de Llutxent

Jaume I a La Vall d’Albaida

- Llutxent


