
La marca del Camí...
...està inspirada en la forma de 8 que té el Camí.  
Una de les obertures de la marca ens indica d’on 
venim i l’altra mira 
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Marca del Camí

El Camí per la Marina permet gaudir d'un dels 
paisatges més bells del país i apropar-nos a uns 
pobles la cultura dels quals no es pot explicar sense 
l'empremta mallorquina.

Iniciarem el nostre recorregut a Dénia, caminarem 
acompanyats de la mar i del Montgó  i pujarem fins 
la Torre del Gerro. Molt a prop podrem visitar la 
Cova Tallada, inmensa cova feta per l'extracció 
històrica de pedra tosca. Poc després, passarem 
entre les restes dels antics molins de vent, molts 
d'ells restaurats.

Arribarem a la zona recreativa del Cap de Sant 
Antoni i davallarem per un paisatge privilegiat, on 
s'ajunten la muntanya i la mar, fins al port de Xàbia 
i Xàbia.

Aquesta segona etapa és molt senzilla i planera. 
Visitarem l'olivera mil·lenària i arribarem a Jesús 
Pobre. Els nostres ulls quedaran enlluernats davant 
de la catedral de la pansa, el monumental riurau de 
la plaça. Acariciarem l'esbarzer sense punxes, que 
porta la llegenda del pare Pere i seguirem cap a Gata 
de Gorgos. De camí a Benissa descansarem a la font 
de la Mata, on l'espectacular llentiscle vigila la font.

El centre històric de Benissa ens complaurà els ulls, 
amb la seua quantitat d'edificis nobles, i més enllà 
arribarem a Senija i la Vall de  Llíber, amb les seues 
diferents tonalitats depenent de l'estació de l'any,  
pel color que prenen les vinyes. De camí a Xaló 
podrem veure la Bassa dels  d'Arcs.

Que el gaudiu i que tingueu molt bon 
Camí!

www.elcami.org
Ruta de senderisme 
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de parla catalana
Tram senyalitzat de 52 km 

Empremta morisca i mallorquina
El Camí a la Marina Alta




