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Des de València hi ha dos itineraris:

El primer, per l'autovia d'Ademús (CV-35), en arribar 
a Llíria prendre la desviació a Marines-Olocau 
(CV-25), a 8 km es troba Olocau.

El segon, per l'autovia d'Ademús (CV-35), agafar 
l'eixida a Bétera (CV-336); en Bétera, creuar la 
població en direcció Nàquera (CV-310); passada la 
població i creuat el barranc del Carraixet, gireu a mà 
esquerra, desviació a Olocau (CV-336) a 17 km es 
troba Olocau.

Un dels majors encants que té qualsevol passeig per la Serra 
Calderona és la dualitat de colors. El rodeno i la pedra calcària 
ens ofereixen sòls rojos i blancs que condicionen la flora 
d'aquest recorregut en funció de si les espècies estan més 
adaptades a sols àcids (silicis) o bàsics (calcaris).

Trobarem en aquesta ruta arbres com el pi blanc (Pinus 
halepensis) i pi roig (Pinus pinaster), també coscolla (Quercus 
coccifera), llentiscle (Pistacea terebintus), murta (Myrtus 
communis) aladern (Rhamnus alaternus). També podrem 
observar plantes mediterrànies com el ginebre (Juniperus 
communis), el matapoll (Daphne gnidium), esbarzer (Rubus 
ulmifolius) i la taperera (Capparis spinosa), planta que a més de 
ser conreada també naix salvatge i que ha sigut consumida 
tradicionalment conservada en salmorra: els seus capolls, 
tàperes, i també els seus fruits, els taperots. També són molt 
freqüents en les zones de major ombria les lianes com l'arítjol 
(Smilax aspera) i el lligabosc (Lonicera implexa).

Una de les formacions geològiques més curioses per les quaIs 
transcorre la ruta és la Quebrantà del Frare, una depressió de 
roques calcàries produïdes per I'erosió del subsòl.

La ruta comença a la Casa de la Senyoria, antiga casa pairal 
dels Comtes d'Olocau, de final del s. XVIII, que junt amb la Torre 
de Pardines, torre islàmica del s. XIII, formen el que a Olocau és 
conegut com "El Castell". Ací es troba l'Oficina de Turisme i la 
Col·lecció Museogràfica del Puntal dels Llops, una talaia íbera 
datada en el s. V a.C., amb materials arqueològics procedents 
del jaciment que li dóna nom.

Continuant pel carrer Sant Josep fins a la seua fi, pujarem pel 
camí de la Terreta Blanca fins arribar a l'encreuament que es 
dirigeix o bé al Castell del Real o al camí de la Canyaeta de 
Xavielet.

El Castell del Real, del s. XI, que apareix nomenat en la 
compilació històrica de lbn ldari (escriptor àrab del s. XIII) com 
«Hisn al Uqab» o en la Historia Roderici (biografia del Cid del s. 
XII) com «Castrum que dicitur Olokabet», ens ofereix unes vistes 
sorprenents gràcies als seus 574 m sobre el nivell del mar, i 
combina la possibilitat de gaudir el patrimoni històric i el natural. 
Aquesta fortificació va ser una de les últimes a rendir-se durant 
la conquesta de Jaume I, i conserva en l'actualitat restes de 
diverses fases constructives, ja que no va ser abandonada fins a 
l'expulsió dels moriscos en 1609.

En baixar del castell i prendre el camí de la Canyaeta de 
Xavielet, passarem al costat de l'aljub de la Quebrantà o del 
Castellet, antiga construcció en pedra seca. Després 
connectarem amb el camí de la Font del Frare, i de tornada a 
Olocau, passarem per un forn d'algeps, per la Quebrantà del 
Frare, la Cova del “Cego”, la Font del Frare, Font de la Cava i 
l'Arquet, zona recreativa amb garroferes centenàries i el vestigi  
d'un aqüeducte romà. 

             

Tipus: A Peu.
Longitut: 7.5 Km.
Dificultat: Baixa.
Desnivell: 285 m.
Temps: 2,5 h.

RUTA DEL CASTELL DEL REAL

ESPECIFICACIONS



DADESD’INTERÉS
AJUNTAMENT D'OLOCAU

Tel: 96 270 30 11
www.olocau.es

villadeolocau@olocau.com

OFICINA D’INFORMACIÓ I TURISME
Horari: Dimecres a diumenge de 10 a 14 h.

Tel. 672 79 44 04
puntal.llops@olocau.es

POLICIA MUNICIPAL I EMERGÈNCIES
Policia Municipal: 647 55 99 03

Emergències: 112

BARS I RESTAURANTS
Bar Els Amics: 96 273 98 06
Bar Faustino: 96 273 96 86
Tasca Maber: 96 273 98 14
Rte. L’Arquet: 96 273 98 14

Rte. Pol. Pedralvila: 698 76 63 49
Forn Ximo i Yoli: 664 61 12 48

ALLOTJAMENTS
Casa Rural "La Calderona-Olocau"

Tel. 96 270 30 11
casarural.calderona-olocau@olocau.es

Hostal l'Arquet 
Tel. 96 273 98 14  www.arquetolocau.com

Mas del Capellà 
Tel. 96 357 08 58  www.masdelcapella.com

Muntanyes d'Olocau 
Tel. 626 42 21 88  www.albergueolocau.com

Casa Puerta de la Calderona
Tel. 609 17 79 96

facebook.com/casapuertadelacalderona

Casa Rural “La Casa del Forn” 
Telf. 686708741  www.lacasadelforn.es
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