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Parc Natural el Montgó
Valencià

Bones
Pràctiques
Mediambientals

Si vols escalar, només es permet la modalitat
clàssica a la zona de la cova Ampla de Xàbia, amb
autorització prèvia del Parc.

Per a realitzar excursions nocturnes posa’t en
contacte amb el personal del Parc. Recorda que el
bivac no hi està permés.

Ajuda a l’economia dels municipis del Parc, per
exemple comprant a les tendes locals.

Cuida i respecta la flora i la fauna del lloc.
El silenci t’ajudarà a escoltar els missatges de la
natura. El millor record que pots emportar-te és
una fotografia.

Pots accedir a peu a qualsevol zona del Parc seguint
els senders habilitats i senyalitzats a l’efecte. Evita
la utilització de dreceres, ja que ocasionen greus
problemes d’erosió.

Per la seguretat de tots, gaudeix del Parc transitant
amb bicicleta només per les pistes i carreteres,
no mai per sendes o camp a través. Respecta la
prioritat de pas del vianant.

Per a visites de grups que superen les 10 persones,
contacta amb el personal del Parc.

Pots venir acompanyat/da del teu gos, però
ha d’anar sempre subjecte amb corretja i
proveït de morrió.
Retira els seus excrements del camí.

No pots acampar ni instal·lar la caravana dins
del Parc Natural. Hi ha una variada oferta de
càmpings propers.

Guarda els residus generats durant la visita,
inclosos els dels animals de companyia, i
deixa’ls als contenidors o papereres dels nuclis
urbans propers.

Estaciona el vehicle a les àrees habilitades. Evita
fer-ho a la vora dels camins.
En cap cas, no faces foc ni barbacoes dins
del Parc Natural.

