
 LOS PUEBLOS MÁS

BONITOS
DE ESPAÑA

En cas d’emergència,
crida al 112.
En caso de emergencia,
llamar al 112.

Descubre 8 itinerarios de corto 
recorrido que transcurren por 
puntos de interés del patrimonio 
local cercanos al casco urbano. 
Estos trayectos dan respuesta a la 
demanda de excursiones aptas 
para realizar con menores o para 
visitantes sin preparación física 
previa. 

Descobreix 8 itineraris de curt 
recorregut que transcorren per 
punts d'interés del patrimoni local 
pròxims al nucli urbà. Aquests 
trajectes donen resposta a la 
demanda d'excursions aptes per 
realitzar amb menors o per a 
visitants sense preparació física 
prèvia.



Aquesta ruta recorre el barranc de 
Santa Maria amb visites de la roca del 
Corb, fins a arribar al mas de la Bassa 
d’En Pons, ara abandonat, on 
s’observen unes espectaculars vistes 
del riu Montlleó. 

CULLA 
BASSA D’EN PONS

CULLA

Tipus / Tipo

8 Km.

Lineal 

Temps aprox. / Tiempo aprox.
2 h.

Distància / Distancia

Un xicotet passeig fins el mas de 
Vilella, encara habitat, on observar 
diferents explotacions agrícoles i 
ramaderes que encara en l’actualitat 
són el sustent de bona part dels 
habitants de Culla.

CULLA 
MAS DE VILELLA

CULLA

Tipus / Tipo

3 Km.

Circular 

Temps aprox. / Tiempo aprox.
40 min.

Distància / Distancia

Aquesta ruta ens porta fins als masos 
de les Barredes i Penyacalba, on es 
pot observar el paisatge agrícola i 
ramader del poble, encara treballat 
hui en dia, junt amb vistes de la zona 
del riu Montlleó.

CULLA 
MAS DE LES BARREDES

MAS DE PENYACALVA - CULLA

Tipus / Tipo

5,5 Km.

Lineal

Temps aprox. / Tiempo aprox.
1 h. 35 min.

Distància / Distancia

El recorregut ens porta pel mas de les 
Barredes, el mas d’En Domingos i el 
mas de Cullola tots ells hàbitats en 
l’actualitat, on es mescla el paisatge 
agrari, abancalaments, construccions 
de pedra seca... amb zones més 
salvatges i les vistes del barranc d’En 
Saera.

CULLA 
MAS D’EN DOMINGOS

CULLOLA - CULLA

Tipus / Tipo

8 Km.

Circular

Temps aprox. / Tiempo aprox.
2 h.

Distància / Distancia

Aquest itinerari visita l’ermita de Sant 
Cristòfol s. XVII, situada a la lloma 
d’En Bom i des d’allí ens porta a la font 
del Cabrit al barranc de Cullola, un 
lloc amb gran abundància d’aigua 
amb la vegetació típica d’aquestes 
zones. 

CULLA 
SANT CRISTÒFOL DE CULLA
FONT DEL CABRIT - CULLA

Tipus / Tipo

4,5 Km.

Circular 

Temps aprox. / Tiempo aprox.
1 h. 10 min.

Distància / Distancia

Sender que transcorre pels masos de 
les Barredes i d’En Domingos fins a 
arribar al mas de les Roques. En el 
primer tram podem observar el 
paisatge antropitzat que va canviant 
a un més salvatge amb visites al 
barranc d’En Saera i el riu Montlleó.

CULLA 
MAS DE LES ROQUES 

CULLA

Tipus / Tipo

11 Km.

Lineal 

Temps aprox. / Tiempo aprox.
2 h.

Distància / Distancia

El camí ens porta a l’ermita de Sant 
Cristòfol de Benassal S.XVIII, a 1117 m 
d’altura, que ens ofereix unes 
espectaculars visites de la comarca. 
El recorregut travessa un majestuós 
bosc de carrasques anomenat el 
Bovalar.

CULLA 
SANT CRISTÒFOL DE BENASSAL

CULLA

Tipus / Tipo

9 Km.

Lineal

Temps aprox. / Tiempo aprox.
2 h. 15 min.

Distància / Distancia

Trajecte amb dos punts d’interés: la 
Font de l'Onzell, una de les fonts més 
populars de Culla per la gran qualitat 
de la seua aigua, i La Pota del Cavall, 
en una de les pedres a la vora del camí 
hi ha la senyal d’una ferradura, 
segons la llegenda, marcada pel 
cavall del Cid Campeador. 

CULLA 
FONT D’ONCELL

POTA DE CAVALL - CULLA

Tipus / Tipo

6,5 Km.

Lineal

Temps aprox. / Tiempo aprox.
1 h. 25 min.

Distància / Distancia


