ATRIBUTS
Oblida els vehicles de motor. Gaudeix de l’entorn
passejant, a cavall o amb bicicleta pels camins
senyalitzats; deixa el cotxe aparcat a les zones
autoritzades.

Principals aspectes que converteixen els
aiguamolls en un enclavaments de gran
importància per a la conservació de la natura.
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Per a més informació i horaris de visita:
http://parquesnaturales.gva.es
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Bones
Pràctiques
Mediambientals

Deixa el lloc tan net com quan has arribat. Recull
els teus residus i deposita’ls a les papereres o
contenidors propers al Parc.
Respecta el camí. Camina per les senderes i creua
sempre les terres de conreu pels marges sense
trepitjar el sembrat.

No pots acampar al Parc. Per a fer-ho disposes
de càmpings als municipis dels voltants.

Als habitants del Parc els agrada lluir-se, el teu
millor record és una fotografia. Deixa que els sons
de la natura t’envolten, descobreix el Parc sense
fer massa soroll.
El foc és el major enemic del Parc. No encengues
fogueres ni cuines; porta el menjar preparat de
casa. I si fumes, escull un lloc sense vegetació
per a fumar, mai entre matolls o vegetació.
No llances burilles ni mistos encesos, apaga’ls
sobre pedres planes, en clars o a la sorra i
guarda’ls per depositar-los en un contenidor.

Respecta el patrimoni historicocultural. Imagina
com va ser aquest lloc en el passat contemplant
les torres de vigilància, sénies, casernes ... i
respecta aquest llegat perquè els altres també
puguen descobrir-lo.

Els animals domèstics poden espantar i molestar
els animals salvatges i altres visitants, porta lligada
la teua mascota.

