PREGUNTES MÉS
FREQUENTS
Fa falta permís si accedeix per la mar?

Sí, sempre fa falta permís independentment del mitjà d'arribada a la Cova Tallada, excepte si se'n va
en grup amb alguna de les empreses autoritzades per conveni.

Quin és l'horari de visita de la Cova?

L'horari de visita no existix com a tal. La regulació de les visites comencen a les 9:00h i acaba a les
21:00h.

Com arribe a la Cova Tallada?

La senda d'accés menys complicada a la Cova comença quasi al final del carrer Via Làctia a Dénia,
al final de la carretera dels Rotes. Un cartell informatiu i una marca de PR (linies horitzontals
blanques i grogues) indiquen l'inici de la ruta. Es tracta d'una senda de muntanya de dificultat mitjaalta en alguns tram.

Es pot accedir des de Xàbia caminant?

Sí, però l'accés és més complicat i implica major esforç.

És una ruta difícil?

La ruta té dificultat mitja-alta en alguns trams. No s'aconsella en persones amb problemes cardíacs,
respiratoris, que patisquen vertigen o que no estiguen acostumades a caminar per la muntanya.
Portar sempre calçat adequat i molta aigua.

On aparque el cotxe? Hi ha transport públic?

No es pot aparcar al carrer Via Láctea. En la carretera dels Rotes hi ha habilitades places públiques
per a estacionar el cotxe. En esta carretera, també hi ha un pàrquing públic al costat del restaurant
«Quinto Pino». Hi ha una linia regular d'autobusos (Port de Denia- Les Rotes), que passa cada 30 min
i para prop del C/Via Láctea. (www.denibus.es/lineas-regulares/)

Quant es tarda a arribar a la Cova Tallada?

El recorregut per la senda de muntanya té una duració aproximada de 30-45 minuts. En funció d'on
s'aparque pot ser en total des de 1h a 45 minuts.

Es pot anar amb xiquets?

Depén, l'edat recomanable és a partir de 10 anys i sempre que tinguen experiència a caminar per
sendes de muntanya.

Es pot anar amb gossos?

Sí, encara que no és aconsellable. Els gossos han d'anar lligats i amb boç independentment de la
raça.

