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HUISBERG VAN 
DÉNIA EN XÀBIA - 
MONTGÓ

De route naar de 733 m hoge top van de Montgó 
begint op de doorgaande weg CV-736, die 
Dénia met Xàbia verbindt. Als u uit Dénia komt, 
splitst het wandelpad zich bij km 6,5 naar rechts 
af. Het pad is verboden voor auto’s. Vlakbij zijn 
er parkeermogelijkheden bij de schietbaan van 
Dénia of 200 m verder, bij de Campo de Tiro van 
Xàbia.  
Het Montgó-gebergte strekt zich uit tot de 
kliffen van de Cap Sant Antoni en het 75  
km2 grote natuurgebied omvat een enorme 
verscheidenheid aan flora en fauna. Er zijn hier 
ongeveer 650 verschillende plantensoorten 
geteld. Vooral de hulsteik en rozemarijnstruiken 
zijn hier zeer talrijk. Onder de op de Montgó 
voorkomende zoogdieren bevinden zich 
everzwijnen, genetkatten en vleermuizen.

VLAKTE VAN SANT JEROMI
Het duidelijk met witte en gele paaltjes 
gemarkeerde pad naar de top is het laatste 
gedeelte van het wandelpad PRCV355, dat de 
haven van Xàbia met de Montgó verbindt. Het 
onverharde pad is eerst breed en gemakkelijk 
begaanbaar. Achter een groep pijnbomen buigt 

een smaller pad naar rechts af. U loopt 
rechtdoor verder; u passeert aan uw linkerhand 
enkele huizen en rechts de aftakking naar de 
schietbaan van Sant Jeromi. Kort na het naar 
rechts afbuigende pad naar de grot Cova del 
Camell staat een bord met een plattegrond van 
het natuurpark. Tot dit punt hebt u ongeveer  
2 km door de vlakte van Sant Jeromi gelopen, 
maar nu wordt het terrein rotsiger.

NAAR DE TOP
Het eerst nog door palmen omzoomde, rotsige 
pad slingert zich in kleine haarspeldbochten 
steeds verder omhoog naar de top. Als u 
achterom kijkt, reikt uw blik helemaal van de 
golvende kustlijn van Dénia in het noorden tot 
Xàbia in het zuiden. Op de plaats waar rechts 
het wandelpad PR-152 naar Dénia begint, volgt 
u het pad naar links, richting de top. Ongeveer 
dertig minuten na de splitsing bereikt u de 
Penya Roja, een roodachtige overhangende 
rots, vanwaar u de vuurtoren op de Cap Sant 
Antoni goed kunt onderscheiden. Nu is het nog 
ongeveer een uur lopen naar de top. 

Het massief van de Montgó is voor de bewoners van de streek rond Xàbia en Dénia 
een waar symbool. Het Montgó-gebergte is een ideaal wandelgebied en de top van de 
Montgó een ideaal uitkijkpunt over de kust.

Vanaf Dénia of Xàbia, CV-736, duur ca. 4 uur.

Brochures: een beschrijving van de gehele 
wandelroute PR-CV355 is verkrijgbaar bij de 
toeristenbureaus van Xàbia. Een folder met nog 
drie wandelroutes van Dénia naar de Montgó 
ligt in het plaatselijke toeristenbureau voor u 
klaar.  
Centre de Visitants del Parc Natural del Montgó: 
Finca del Bosc de Diana, Camí de Sant Joan 1, 
Dénia, tel. 966 42 32 05, parquesnaturales.gva.es, 
di.-zo. 9-14, vr. ook 16-18.30 uur.
Uitrusting: goede wandelschoenen en 
voldoende water en proviand zijn onmisbaar.

De ca. 26 km lange route van de haven in 
Dénia rond de Montgó naar de haven van  
Xàbia of omgekeerd is gemakkelijk te 
volbrengen. Brochures over deze fietstocht 
liggen in de toeristenbureaus van beide 
plaatsen klaar. U kunt ook per schip naar  
het vertrekpunt terugkeren.

WANDELING

INFORMATIE

FIETSTOCHT ROND DE 
MONTGÓ

Een scherpe bocht naar links brengt u bij een 
moeilijker begaanbaar deel van het pad, een 
soort zigzagroute op een rotsige ondergrond, 
waarop het pad nog maar nauwelijks is terug  
te vinden. Hier moet u zelf een weg tussen de 
rotsen door zoeken, maar het is echt onmogelijk 
te verdwalen, want bij elke bocht geven witte 
en gele markeringen de richting aan. Bovendien 
kunt u de top al zien.  
 
Dan volgt weer een bestraat stuk van het pad en 
vervolgens begint de laatste klimpartij door het 
rotslandschap. Op een rots plateau voegen dan 
de wandelpaden vanuit Dénia en Jesús Pobre 
zich bij die uit de richting van Xàbia. Een 
landmeetkundig meetpunt geeft de hoogte van 
de eigenlijke top aan. Het panorama is 
overweldigend: bij goed weer rijst zelfs het 
eiland Ibiza uit de nevel op.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-costa-blanca.html

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


