OLOCAU, POBLE PER A RECÓRRER

DELS LLOPS

RUTA PUNTAL

Des de València hi ha dos itineraris:

Aquesta ruta transcorre pel voltant d'Olocau, fins a arribar a un
jaciment arqueològic anomenat "El PuntaI dels Llops",
assentament iber del segle V a.C. ubicat en un dels
penya-segats meridionals de la Serra Calderona, a una altura
de 427 m d'altitud sobre el nivell del mar. Junt amb altres similars
formen part del sistema defensiu i de vigilància del territori de la
ciutat d'Edeta (edetans) i és considerat un dels millors exemples
de talaia de l’època ibèrica.
La natura és plena, ja que podrem gaudir dels arbres més grans
fins a la planta més xicoteta, doncs existeixen en aquest territori
molts tipus d'arbres, matolls i plantes. Com el pi blanc (Pinus
halepensis) i el pinastre (Pinus pinaster), també la coscolla
(Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacea lentiscus), la murta
(Myrtus communis) i l'aladern (Rhamnus alaternus), així com a
altres plantes mediterrànies.
Podrem veure el ginebre (Juniperus oxycedrus), el matapoll
(Daphne gnidium), l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i la taperera
(Capparis spinosa).

ARRIBAR A OLOCAU

VEGETACIÓ I GEOLOGIA

RUTA PUNTAL DELS LLOPS

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.

ETNOLOGIA I PATRIMONI
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, amb materials
arqueològics procedents de la talaia ibera del s. V a.C. que li
dóna nom.
Eixirem del poble pel pont vell passant per davant de
l'Ajuntament, fins a aplegar a la primera rotonda, on hi ha una
desviació senyalitzada que ens dirigeix per un camí típic d'horta
fins a arribar al cementeri del poble.
La pujada es realitza per una senda perfectament senyalitzada
que continua per un paisatge típicament mediterrani.
L'entrada a l'espai habitat es realitza a través d'un corredor en
forma de colze que avança en angle recte entre la paret est de
la torre i el cingle de la muntanya. Una vegada en l'interior, el
poblat es caracteritza per un carrer central, que travessa el
jaciment de nord a sud i que feia les funcions de corredor o
distribuïdor dels 17 departaments que integraven el poblat.
Per tornar, simplement serà continuar la senyalització per on
hem arribat al Puntal.
L'Ajuntament d'Olocau té un servei de visites guiades gratuïtes al
Puntal dels Llops. Per a informació i reserves cal telefonar a
l'Oficina de Turisme d'Olocau al 672 79 44 04 o enviar un
correu electrònic a puntal.llops@olocau.es

PLÀNOL
D'ARRIBADA A OLOCAU
Tipus: A Peu.
Longitut: 5.80 Km.
Dificultat: Baixa.
Desnivell: 140 m.
Temps: 1-2 h.

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
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Casa Puerta de la Calderona
Tel. 609 17 79 96
facebook.com/casapuertadelacalderona
Casa Rural “La Casa del Forn”
Telf. 686 70 87 41
www.lacasadelforn.es
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