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FITXA DE LA RUTA 
Accés amb tren: estació de Villena 
Dificultat: baixa 
Desnivell: 60 m 
Distància: 38,38 km 
Tipus de terreny: 25,46 km i 10,92 km terra 

Horaris embarcació: Alacant-Tabarca Kontiki, tel.: 965 216 396 / 686 994 538 • Tabarca - Santa Pola, Gola de 

Guardamar, tel.: 689 123 623 
Horaris tren: www.renfe.es o en el telèfon 902 24 02 02 

Horaris autobús: Alacant - Santa Pola Baile, tel.: 965 925 365 • Subús, tel.: 965 424 242 
Cartografia: Mapa militar d’Espanya, escala 1:50.000, fulls 28-35 i 28-36 

Nota: Es recomana portar prismàtics 

 

RUTA AMB BICI, VAIXELL I TREN  
Si les eixides d'un dia són relaxants i atractives, regalar-se un cap de setmana recorrent els espais naturals més 

emblemàtics del sud de la província d'Alacant és tot un luxe que no hem de perdre'ns. Per fer aquesta ruta es 

proposa un cap de setmana complet. El dissabte eixim des d’Alacant i ens traslladem amb vaixell fins a la 

xicoteta illa de Tabarca. Podem banyar-nos-en a les cristal·lines aigües i degustar el tradicional calder tabarquí 

en algun dels seus restaurants. El diumenge tornem a embarcar-nos rumb a Santa Pola. Després de visitar 

aquesta població i el Parc Natural de les Salines de Santa Pola, arribem a un altre xicotet paradís, el Parc 

Natural del Fondo, des d'on tornarem a Alacant amb tren. 

Si només disposem d'un dia, podem anar amb tren fins a Elx i des d'allà anar pel carril bici de la CV-865 (12 km) 

fins a Santa Pola. Una altra possibilitat és buscar un autobús que ens porte directament a Santa Pola. 

 

 

ITINERARI 

Eixim de Santa Pola per la carretera CV-865 en direcció a Elx. 

Passem el càmping “Badia” i 1 km després veiem a la nostra 

esquerra una casa de color rosat anomenada “El Xipreret”. On 

es troba el senyal de prohibit el pas a vehicles no autoritzats, 

posem el comptaquilòmetres a 0. Ens trobem ja dins del Parc 

Natural de les Salines de Santa Pola. Passem una tanca. El 

camí és de terra amb algunes pedres. Veiem ja al fons una de 

les llacunes. Agafem el primer camí a la dreta (0,32) i girem per 

ell. Deixem un camí a l’esquerra (0,53) i seguim tot dret, deixant 

a la nostra dreta un edifici assolat. Ara el camí és ample i en 

bon estat i a l'esquerra veiem ja les salines. A última hora de la 

Camins del Parc Natural de les Salines. 



 

 

RUTA 13: TABARCA - SANTA POLA - PARC NATURAL DE LES SALINES DE 

SANTA POLA - PARC NATURAL DEL FONDO 

 

 

vesprada, aquesta zona del parc és tot un espectacle, quan els darrers rajos rogencs es reflecteixen en l'aigua. A 

la nostra esquerra observem també les muntanyes de sal. Ben prompte trobem els canyissars, que seran els 

nostres companys de viatge durant una bona part de la ruta. Eixim a la carretera (2,85). Davant tenim un parc ple 

de palmeres. Girem a l'esquerra i extremem les precaucions en 

aquest tram de voral estret. Una vegada passat el segon cartell 

publicitari que hi ha a la dreta, en què s’anuncia “Finca la Bella”, 

veiem un camí a l'esquerra abalisat amb un pal blanc i roig 

(4,20), des d’on s'albira una palmera un poc raquítica, pel qual 

girem. Entrem en zona de marjal, amb la vegetació 

característica. Seguim en direcció recta per la pista principal, 

que voreja la part nord del parc, ignorant els camins que ens 

anem trobant a banda i banda. El canyís és tan dens que quasi 

forma un túnel en aquest tram. Arribem a un encreuament (6,18) 

i seguim tot dret. Arribem a un altra cruïlla i continuem per on hi 

ha un pal de conducció de gas de color taronja. Passem per 

unes cases (6,45). Ignorem un camí a la dreta (6,74) i continuem sempre el camí principal, entre hortes i 

plantacions de palmeres. Arribem a un camí (7,58). Les salines a l'esquerra, veiem una porta metàl·lica, amb un 

rètol de vedat privat de caça "Irlés", girem a la dreta i anem un poc després vorejant la tanca metàl·lica d'uns 

hivernacles. Arribem a un camí asfaltat (8,11) i girem a l'esquerra vorejant encara la tanca. Passem per la porta 

de la finca “Irlés” (8,20) i pedalegem tot dret entre camps de magraners, oliveres i llimeres. Deixada arrere una 

torre d'alta tensió (9,49), girem a l'esquerra, per una pista de graveta, però ampla i en bon estat. Arribem a unes 

cases de camp molt modestes, amb horts i camps de cultiu. Més avant (11,32) trobem un contenidor de fem i 

una finca a la dreta amb un portal metàl·lic de color blanc que indica "CD Santa Fe". Continuem pel camí a 

l'esquerra fins a un stop (12,12) i girem a l'esquerra per aquesta carretera asfaltada. De nou hem de circular amb 

precaució, ja que la via té molt de trànsit i un voral estret. Passem l'empresa de balustre “Betong” i després de 

passar el punt quilomètric 9 girem a la dreta (13,22) per una pista de terra paral·lela a un canal. Arribem (16,24) 

a una carretera i girem a l'esquerra, passant davant del menut embassament d'aigua i la casa de la Sociedad 

Nuevos Riegos El Proceso. En aquest curt tram cal extremar les precaucions pel trànsit intens i l’escàs voral. Als 

pocs metres (16,63), arribem a un encreuament i ens desviem a l'esquerra per girar de seguida a la dreta (16,69) 

per un camí on hi ha un cartell que indica la Marina. Trobarem 

prompte unes baranes de seguretat. Just abans de la tercera 

prenem un camí (17,34) entre dos canals a la dreta. Arribem a 

una rotonda (17,92), ignorem el ramal que indica Elx i agafem el 

següent camí de terra a la dreta, on es veu un senyal de stop. 

En els quilòmetres següents anem tot dret per una plana un poc 

monòtona, però d’una gran importància ecològica.  
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Creuem el canal de desviació (19,92) i arribem a un camí, on girem a la dreta (21,16) paral·lels a un canal no 

molt gran que sol estar sec. Aquesta immensa plana només es veu interrompuda per la serra de Crevillent, que 

veiem al fons. El camí acaba en un grup d'eucaliptus.   

 

Girem a l'esquerra, creuant el canal (23,15), i girem a la dreta pel 

camí paral·lel. Arribem a una carretera (23,30) i seguim pel camí 

asfaltat que tenim davant, amb un canal a l’esquerra. El camí 

topa amb l'entrada del Parc Natural del Fondo, al qual accedim 

per la porta metàl·lica (23,76) que sol estar tancada. Però si 

seguim uns metres la tanca a la dreta, podem continuar fent via. 

Aquest és un dels trams més agradables de la ruta, en què sol 

haver-hi pescadors i tolls naturals habitats per una gran quantitat 

d’aus. Passem una altra porta (27,43) i repetim l'operació 

anterior. Arribem a la carretera (29,18) i seguim les indicacions a 

l'esquerra per a visitar el Centre d'Interpretació del parc (30,30). 

 

Després de la visita tornem a la carretera (31,39) i prenem ara la via de la dreta, sempre en direcció recta, 

ignorant els camins que ens trobem, fins a arribar a un pont sobre un canal amb les passarel·les de color rosa 

(35,59). Just abans, girem a l'esquerra per una carretera estreta amb palmeres als costats. Arribem a un stop 

(36,36) i seguim tot dret per una carretera tranquil·la i, abans de la pujada al pont (37,77), que creua les vies del 

tren, agafem el camí asfaltat de l'esquerra per acabar la ruta als pocs metres, en l'estació de trens de Crevillent 

(38,38). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capvespre al Parc Natural d´El Fondo. 



 

 

RUTA 13: TABARCA - SANTA POLA - PARC NATURAL DE LES SALINES DE 

SANTA POLA - PARC NATURAL DEL FONDO 

 

 

 


