De prachtige Ricote-vallei begint aan de zuidelijke
kant op zo’n 40 km van de b&b.
De acht steden (van zuid naar noord - Archena, Villanueva del Río Segura,
Ulea, Ojós, Ricote, Blanca, Abarán and Cieza)) bevinden zich allemaal in het
dal van de rivier "Segura". De totale lengte van de Ricote Vallei is slechts
20km, maar toch kun je er méér dan 1 dag rondstruinen en/of wandelen.

De meest opvallende en aantrekkelijkste eigenschap van de vallei is het
contrast tussen het weelderige groen van het land rond de rivier en de droge,
ruige bergen die het gebied omsluiten.De hele vallei heeft verwijzingen naar
de Moren. Het was hier dat de laatste Moren in deze regio leefden tot hun
verdrijving door de Christelijke Koningen. Het verdrijven van de Moren had in
de daarop volgende jaren een nefast gevolg voor dit gebied.

Archena is bekend door de hoge kwaliteit van zijn warmwaterbronnen,
bekend sinds de Romeinse tijd. Het water, met grote genezende kracht, heeft
een temperatuur van 50 ° C. "Los Baños del Santuario de la Virgen de la
Salúd" is een van de belangrijkste toeristische attracties van de stad.
Villanueva, de stad bevindt zich in op een helling van de rechteroever van de
rivier en is voornamelijk gebied met veel fruitteelt. De stad heeft een historisch
centrum
Ulea is
een
land
van
contrasten,
de
groene
Ricote-vallei
vol
met
palmbomen tegen het droge
landschap van de omliggende
bergen. De smalle straten,
het geluid van fonteinen,
reservoirs
en
putten,
markeert het islamitische
erfgoed dat deze vallei
overspant. Zin in een wandeling door Ulea, vergeet dan niet de Casa del Cura
op de Plaza de la Constitución. P 38°08’15.88”, W 1°20’04.83”
Een mooi panoramisch zicht heeft men vanaf “El Gurugu” N 38°08’32.86”,
W 1°19’14.74”

Ojós, van het Arabische woord (Oxox) betekend "boomgaarden". Geniet van
het dwalen door de smalle kleurrijke straten en geniet van de sfeer. Het is een
klein dorp en het heeft vele oude tradities en ambachten in stand gehouden.
Puente colgante Travesia nueva.
Ruta de los fosiles o camino de carcelin ca 7 km 38°08’09.03” W 1°20’13.75”
Ricote, de stad gaf haar naam ook aan de vallei, wordt omringd door bergen,
waarvan de hoogste de Sierra de Ricote is met als hoogste punt Hackberry
Peak (1.124 m), gevolgd door de Sierra del Oro (952m), de Sierra del Salitre
(469m) en de Sierra van Umbrië (462m). Uitgestrekte dennenbossen lokken
een avontuurlijk toerisme en natuurliefhebbers. We kunnen hier een mooie
wandeling maken PR-MU8 Senda de los Moriscos (wikiloc) ca.9km P N
38°09’10.47”, W 1°21’48.60” - het is even zoeken naar de start van de
wandeling N 38°09’18.32”, W 1°21’39.19 of een stadswandeling (kaart te
verkrijgen in gemeentehuis).

Blanca heeft een vruchtbare vlakte aan de rivier Segura met weelderige
boomgaarden. De stad is omgeven door de Sierra del Solan op 556 meter
hoogte, en in het zuiden door de Sierra Ricote en Oro. Ten oosten is de Sierra
de la Pila. Het was in 713, na de Arabische verovering, dat hier de Moren
kwamen wonen. In Blanca staan ook overblijfselen van een kasteel uit de
11de/12de eeuw
Abarán is een groene
gemeente aan de vallei van
de Ricote. Het is vooral
veel bezocht om zijn
gezellige hoekjes aan de
kronkelende rivier met z’n
“norias” (waterraden) P
met wandeling 6,27km
(wikiloc) N38°12’23.97”,
W 1°24’08.75”

Een belangrijk erfgoed van de
stad is de kerk van San Pablo.
Andere gebouwen in de
omgeving zijn de Ermita de los
Patronos Santos Médicos,
gevestigd in een hoger gelegen
gebied en te bereiken via een
aangelegd wandelpad,(P N
38°12’15.67” W 1°24’06.90”,)
het Santuario de Nuestra
Señora del Oro, gelegen in de
bergen van dezelfde naam en het onlangs gerestaureerde Teatro Cervantes.
Cieza is de hoofdstad van de Vega Alta (een gedeelte van een provincie) met
een bevolking van ongeveer 32.000 personen. De Segura rivier loopt dwars
door de stad en je kan de rivier volgen tot Abarán of een wandeling
bergopwaarts PR-MU11. 8,34 km (wikiloc) Medina Syasa

CANON DE ALMADENES : Voor de geoefende wandelaar 4,6 km (9km heen
en terug zelfde weg) langs de cañon van de oude hydraulische centrale naar la
presa de la Mulata P 38°14’09.66” W 1°33’32.51” (wikiloc)

