
Vall de Almonacid - Navajas

Eixim des de Vall de Almonacid per la font del Lentisco seguint la Ruta 
de la Biodiversitat de l'ajuntament d'aquesta localitat. Després d'un 
xicotet ascens, seguirem una atractiva senda que creua el barranc 
d’Anchoy i veurem un dolmen a l'esquerra de la senda abans d'arribar a 
Casas de Zagalorca.Visitarem la bassa on s'ha realitzat una solta 
d’ofegabous (Pleurodeles waltl).
Creuarem camps d'ametlers i veurem construccions de pedra seca. 
Una vegada en l'Alt de Rascaña podem visitar el “Pino tirador”. 
Iniciarem el descens per una senda que ens ofereix vistes panoràmi-
ques del Salt de la Núvia, i el PNM “L'Esperança” de Segorbe. El camí de 
l’algepsar ens portarà directament al Salt de la Núvia i, seguint el curs 
del riu Palància, passarem per la cascada de Brazal, la font del Ferro, la 
de la Llum i la de la Penya. Així arribem al nucli urbà de Navajas.

Productos locales:
Ceràmica de decoració característica, oli, bunyols de fulla, 
allioli de pal, “fritá del matapuerco de San Antón”

Navajas

Descripció de la ruta

Llocs d'interés:
Ermita de l'Esperança - Torre àrab - Olmo monumental - 
Salt de la Núvia - Fonts de Navajas - Mirador Paradís - Pont 
del Bany

Pots menjar en:
Tasca El Sabinar - Restaurant Altomira - Café Valenciano
El sol sale para todos - La Terraza de Noa

La presència de l'home a Navajas es remunta a principis de l'Edat de 
Bronze. Els romans també van visitar aquestes terres. No obstant això, 
l'origen de l'actual població és musulmà sent propietat de Zayd Abu 
Zayd, l'últim governador almohade de la Taifa de València. Va ser 
reconquerida en 1238 per Jaume I.
El terme municipal està situat a la vall mitjana del riu Palància. 
Navajas és coneguda també pel gran om plantat en 1636, amb una 
altura 13'87m, un perímetre de tronc de 6'30m i que ocupa una superfí-
cie d'uns 227 m². La seua economia s'ha basat tradicionalment en 
l'agricultura de secà i de regadiu.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

RUTA 8,84K

+247m -301m

BAJA



Navajas - Vall de Almonacid

Eixim de Navajas passant per la Fuente del Lugar. Des d'allí agafarem 
el Camí de Navajas que passa pròxim a l'Alt de Badia (491 m). Seguirem 
aquest camí, que coincideix amb la Ruta BTT travessant camps i 
boscos fins a arribar a Casas de Zagalorca.
Després d'un xicotet ascens, seguirem una atractiva senda que creua 
el barranc d’Anchoy —amb els seus xicotets gorgs— abans d'arribar a 
la població de Vall de Almonacid per dalt de la font del Lentisclo i la 
Cooperativa de Ayr.

Descripció de la ruta

Vall de Almonacid:
D'origen musulmà, Jaume I va conquistar aquests territoris en el 
segle XIII. És una població fonamentalment agrícola on destaca el 
cultiu d'ametlers, oliveres, alguns fruiters i hortes per a consum 
propi. El seu terme municipal de 21 km2 resulta bastant accidentat 
amb una cota màxima de 441 m. Per la localitat flueix el riu Chico, 
afluent del Palància.

Distància

Desnivell

Dificultat

RECORDA
Descarrega el track

Naturalesa, cultura i gastronomia

Productes locals:
Oli d'oliva de la Serra d’Espadà , Cooperativa Ayr
Embotits en carnisseria Mercedes

Llocs d'interés:
Castell d’Almonecir. 
Aljub i torre en l'antiga Casa Abadia
Església de la Puríssima Concepció (retaule s. XV)
Font el Lentisco

Pots menjar en:
Bar La Plaza
Restaurant La Palanca

RUTA 7,52K

+228m -177m

BAJA


