Informació turística
Casa Rural Virginia

GASTRONOMIA
Alguns dels plats típics d’Ares són l’olla d’Ares (que preparen a l’Hotel d’Ares), les xulles de
corder amb allioli, el conill amb caragols, la perdiu en escabetx i la quallada (“collà” a Ares).
També cal destacar els seus formatges, la seua cecina i el seu pernil.

A Ares:
Bar de La Montalbana:
Es troba situat a 5 km de distància del nucli urbà d’Ares a peu de la CV-15, al Mas de la Montalbana. Dóna servei durant tot l’any amb servei de bar. És el lloc de partida de les visites
guiades a les pintures rupestres a la cova Remígia i on podreu contactar amb el guia. Cuina
tradicional. Telèfon de contacte: 964 762 186
Mesón El Coll:
Situat a peu de la carretera CV-15 a 1 km d’Ares al Coll d’Ares. Obert tot l’any amb servei de
bar-restaurant. Cuina tradicional del Maestrat i menús diaris. Menjador amb cabuda per a
80 comensals on es poden celebrar esdeveniments familiars (bodes, batejos, comunions).
Compta amb calefacció. Telèfon de contacte: 964 443 088
Hotel d’Ares:
Situat a la plaça Major d’Ares en dos antic edificis restaurats conservant l’estètica tradicional del Maestrat. Menjador fins per a 60 comensals on es poden celebrar esdeveniments
familiars (bodes, batejos, comunions).Compta amb terrassa, Canal + i calefacció. Telèfon de
contacte: 964 443 007 i 964 443 071
Tenda d’Ares:
Botiga de queviures d’Ares ubicada a la Raval de Dalt, núm. 7. Hi podreu trobar productes
d’alimentació (fruites, verdures, embotits i formatges tradicionals, congelats, pa i dolços de
poble, etc.), perfumeria, drogueria, etc. Telèfon de contacte: 964 443 016

A Vilafranca:
L’Escudella:
Situat al numero 4 del carrer Portell, és una de les millors opcions gastronòmiques de
la zona. Representa la barreja perfecta entre tradició i modernitat. Telèfon de contacte:
685856386

A La Iglesuela del Cid:
Casa Amada:
Al numero 10 del carrer Fuente Nueva d’aquesta bella població aragonesa trobem aquest
famós restaurant comarcal, on destaca l’allioli, les “patatas rellenas” i la “tarta de naranjas”.

A Cantavieja:
Balfagón:
És el restaurant de referència del Maestrat aragonès, destacant especialment el menú degustació i el menú de temporada. Telèfon de contacte: 964185076

TURISME
AL NUCLI URBÀ
El nucli urbà d’Ares es troba situat a una altura d’uns 1.190 m sobre el nivell de la mar. La
seua ubicació i morfologia l’han convertit en un dels pobles més retratats del País Valencià.
Aquests són alguns dels espais i edificis més significatius del poble:

Llotja d’Ares:
Es tracta d’un clar exemple d’arquitectura medieval amb arcades gòtiques-mudèjars del segle XIV. Ací acudien mercaders i comerciants per a celebrar el mercat setmanal. A mitjan del
segle XIX s’hi va instal·lar una carnisseria de propietat municipal, podent-se observar encara
avui l’argolla on es penjaven els caps de bestiar. Comunica la plaça Major amb la plaça de
l’Església.

Església Parroquial de l’Assumpció:
L’església actual d’Ares és del segle XVIII, junt amb el campanar del segle XIII el qual restà a
la destrucció i crema de l’antic temple per part de les tropes de Felip V. Ambdues estructures formen un singular conjunt arquitectònic, ja que és dels pocs exemples en que l’església
és més alta que la torre del campanar. Es troba situada en ple nucli urbà i la seua imponent
imatge actual és d’estil barroc. Fou construïda entre els anys 1717 i 1739.

El Castell i la Cova d’Ares:
Malgrat les escasses restes, la visita al Castell d’Ares és obligada si es vol gaudir d’unes
vistes excepcionals. Es superposen estructures d’èpoques diferents; des de restes íberes,
restes del segle XIII al XV amb reformes del XIX. En el seu dia estaria format per 3 recintes
murallats. Resten diveros llenços de muralla àrab, torrasses i una torre sentinella.
A l’entorn del Castell trobem la Cova, perforació que travessa la Mola del Castell, creada per
motius defensius. Compta amb una llargària de 43 m.

L’edifici de l’Ajuntament:
Edifici singular que destaca dins el traçat urbà d’Ares. La façana que dóna a la plaça Major,
amb el portal amb l’arcada de mig punt, formava part de l’antiga muralla que envoltava Ares.
A la primera planta ens trobem amb la sala capitular on es reunia l’orde del Temple. Al costat de la porta d’entrada trobem el que fou una presó del segle XIII.

A L’ENTORN
Visita a les pintures de la Cova Remígia
Sense cap tipus de dubte les pintures rupestres del barranc de la Gasulla i voltants són el
patrimoni històric més valuós d’Ares, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
conjuntament amb tot l’art rupestre llevantí. Aquest es caracteritza per estar representat en
abrics naturals (balmes) que ofereix la roca calcària i que habitualment estan encarats al
sud. Les representacions que trobem són molt estilitzades i simbolitzen en la seva pràctica
totalitat escenes de caça, tot i que també s’hi troben escenes de recol•lecció per exemple.
A Ares cal destacar la Cova Remígia, que amb més de 500 figures està considerada la Capella Sixtina del Neolític degut al seu magnífic estat de conservació. Les pintures foren descobertes per un pastor a principis del segle XX i actualment es poden visitar acompanyats pel
guia que hi ha a La Montalbana.
Per visitar les pintures heu d’anar fins a La Montalbana, mas situat a la vora de la carretera
CV-15 que puja a Ares, tot just abans de començar el port. Al bar us atendrà Eugenio Barreda, guia de les pintures. Les visites són de 9.30 a 12.30 h i de 16 a 17.30 h (dilluns i dijous no
hi ha visites) i són gratuïtes. També podeu concertar la vostra visita cridant al telèfon 964 76
21 86, especialment en el cas de grups.
Si pugeu a Ares des de Castelló o Catalunya trobareu La Montalbana al Km. 46 de la CV-15,
11Km abans d’Ares. És recomanable aturar-se i preguntar per l’horari de la següent visita,
doncs els horaris poden canviar segons l’època de l’any.

Museus d’Ares
Per saber l’horari de visites dels següents tres museus podeu accedir a l’Oficina d’Informació Turística d’Ares, situada darrera l’Ajuntament, just davant de l’església. Allà també
descobrireu visites al casc antic d’Ares, així com coneixereu la possibilitat de realitzar tallers
didàctics en relació a la tradició i gastronomia local. Si voleu més informació podeu cridar
al 699421313, escriure a isabel.honrubia.juan@gmail.com o visitar la pàgina de Facebook
d’Historiart.

La Nevera dels Regatxols
El fred natural, en forma de neu o gel, fou utilitzat durant segles per a usos mèdics, culinaris i la conservació d’aliments. La Nevera dels Regatxols, construïda en el segle XVII, és un
magnífic exemple de depòsit de neu. Restaurada en 2005, s’ha convertit en un centre d’interpretació: una exposició i un audiovisual expliquen l’antic comerç del gel que es va desenvolupar al País Valencià a partir del segle XVI i va aconseguir el seu auge en els segles XVIII
i XIX, coincidint amb un període climàtic que va afavorir les nevades freqüents a l’hivern en
cotes pròximes als 1.000 metres. També podràs visitar l’espectacular pou a 8 m de profunditat, cobert amb volta de pedra, on s’ha recreat una escena en què el nevater emmagatzema la neu.

La Cova del Castell
Les diferents cultures que han habitat Ares del Maestrat han sabut reconèixer la importància geoestratègica del turó en què se situa. Des de l’altiplà oriental d’aquesta talaia natural,
es domina un ampli paisatge i els cingles verticals que la rodegen suposen un avantatge
natural en la seua defensa. El castell d’Ares es va construir en l’emplaçament més alt del
lloc, amb dos recintes fortificats i escalonats quasi concèntrics, que ho feien pràcticament
inexpugnable. El nucli de població va créixer als seus peus, també protegit per un últim recinte murallat. En el Museu de la Cova podràs realitzar un viatge a través del temps, des de
la prehistòria fins a l’actualitat, visitant aquest impressionant lloc excavat en la roca.

Barranc dels Molins i Molí del Sòl de la Costa
El Barranc dels Molins alberga un valuós conjunt d’elements naturals, paisatgístics i arquitectònics que li han valgut la declaració de primer Bé d’Interés Cultural (BIC) amb categoria
d’Espai Etnològic (Decret 67/2009, de 15 de maig del Consell). El nom del barranc prové
dels cinc molins hidràulics construïts en el segle XVIII durant un període d’auge econòmic
i demogràfic. Es tracta d’una xarxa lineal de construccions hidràuliques, cada una d’elles
composta per una bassa que reté l’aigua, un cup que condueix l’aigua fins a la maquinària
de moldre, un casal i una sèquia que connecta amb el molí veí.
L’últim molí, el del Sòl de la Costa, és hui un museu. Compta amb tota la maquinària de moldre restaurada i amb una completa exposició d’elements etnològics. En la sala de moldre,
s’ha habilitat una projecció a través de la qual podràs conèixer el commovedor testimoni de
l’últim moliner que treballa al Barranc dels Molins.
És molt recomanable fer la ruta que recorre els cinc molins, començant pel Molí de la Roca i
acabant al Molí del Sòl de la Costa. Trobarem panels informatius sobre cada molí i serà una
agradable excursió que ocuparà el matí o la tarda (unes tres hores anant tranquil·lament i
observant cada molí). A la plaça d’Ares trobarem indicacions del camí.

SENDERS LOCALS
El terme municipal d’Ares ofereix infinitat de possibilitats per als amants de la natura i el patrimoni cultural. Entre altres, disposa de dos senders locals homologats a través dels quals
es pot conèixer alguns dels seus racons amb gran valor cultural i paisatgístic. Al mateix
centre del poble veureu moltes indicacions d’excursions amb informació sobre la distància
i sobre el temps mitjà de durada. A més a més, veureu diferents mapes que us ajudaran
a situar-vos. Totes les rutes tenen indicacions o bé de Petit Recorregut (PR, línies verdes i
blanques horitzontals; si trobeu una creu significa que el camí no va per allà) o bé de Gran
Recorregut (GR, línies vermelles i blanques horitzontals; si trobeu una creu significa que el
camí no va per allà). Hi ha des d’excursions de vint minuts a La Font dels Regatxols fins a
excursions de més de cinc hores a Morella.

Camí rel Roure de les Berrugues
Aquest sender comença al nucli urbà d’Ares i acaba al barranc dels Prats, des d’on es pot
tornar al poble continuant pel GR-7. Rep el nom de l’arbre monumental de més de 500 anys
d’edat i 7 metres d’alçada que trobarem al Mas dels Pobres.
Des del seu inici, tindrem l’oportunitat de gaudir de paisatges ben diferents; barrancs abruptes, llomes, pinedes, roures i carrasques, pradets i bancals.
Part del sender transcorre pel cantó de l’explotació de bous de “La Masà”, pel que cal anar
en silenci i amb compte al llarg d’aquest tram.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/pr_cv_387_roure.jpg

Camí dels Molins
Aquest sender recorre per un antic camí de ferradura el singular sistema hidràulic que es
conserva al Barranc dels Molins, composat per 5 molins fariners connectats entre si amb
l’objectiu d’aprofitar al màxim l’aigua disponible. Aquests molins foren construïts durant la
segona meitat del segle XVIII en un període d’auge econòmic i demogràfic. Posteriorment, la
competència de les màquines de vapor i la industrialització els deixaren obsolets. Cal destacar que el Barranc dels Molins ha estat declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), amb la categoria
d’Espai Etnològic.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/sl_cv_45_cami_dels_
molins.jpg

Camí de la Mola
Recorrent aquest sender coneixeràs un dels llocs més emblemàtics de l’interior de Castelló.
Amb una altitud de 1.321 metres sobre el nivell del mar, és el punt més alt d’Ares, comptant
amb unes vistes excepcionals. La Mola d’Ares està declarada Paratge Natural Municipal.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/sl_cv_46_cami_de_la_
mola.jpg

NATURA
El Barranc dels Horts
El Barranc dels Horts es troba al terme d’Ares. Està orientat en la direcció NE-SO, té una
longitud d’uns 5 km i les alçades del punt més baix i més alt són respectivament 680 i 1.160
m sobre el nivell del mar.
El tipus de vegetació que trobem al barranc és el propi d’un bosc mediterrani de muntanya;
el bosc està format bàsicament per espècies caducifòlies com ara el roure valencià (gal·ler),
l’auró, servals… encara que també se’n troben de perennes com la carrasca, el grèvol, el teix
o la savina.
Al sotabosc trobem diferents espècies en funció de l’alçada, així a les parts més baixes del

barranc sovintegen argelagues roges i el romer mentre que a les parts més altes aquests
són substituïts per coscolls, argelagues i eriçons. No hem d’oblidar la gran quantitat d’altres
plantes que es poden veure; espígols, timonets, sàlvies, saboritja, poliol blanc, hedres, til·lers
i d’altres.
No cal dir que la característica més destacable del barranc no està tant en la varietat d’espècies com en la qualitat de les mateixes i l’equilibri al qual ha arribat l’ecosistema. Són destacables els exemplars de carrasques i gal·lers centenaris.

