
la comunitat
valenciana,

també per a tu

Rutes turístiques inclusives
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3RUTA de les esTReles

• Durada de la ruta completa: 8 hores aproximadament
• Visita autoguiada
• Consulteu prèviament els horaris dels recintes. Varien segons les hores de llum
• Utilitzeu transport privat entre les parades (63’5 km)
• Cost: tarifes per a les activitats en l’Observatori de Culla i tarifes del Planetari 
 de Castelló
• Accés al Planetari de Castelló per a persones amb la mobilitat reduïda a 
 través de la porta lateral
• Castelló disposa d’un punt de platja accessible (Platja El Pinar)

ruta de
les estreles
Castelló i culla

Tingueu en compte  

La Ruta de les Estreles és una forma di-
ferent de viure i disfrutar la nit, així com 
de conéixer la província de Castelló, des 
del Grau fins als poblats de l’interior. 
Aquest itinerari inclou la visita al Plane-
tari de la capital de La Plana i a l’Obser-
vatori de la població propera de Culla. 
En qualsevol moment de l’any, el visitant 
podrà relaxar-se contemplant la Lluna, 
Júpiter o els seus satèl•lits, i descobrir 
les constel•lacions més importants del 
nostre sistema solar.
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El Planetari de Castelló, al costat del mar Mediterrani, és un punt clau de divulgació 
científica a la Comunitat Valenciana. Una visita a aquest destacat espai arquitectònic 
permet gaudir d’exposicions i conferències. La sala Planetari està dotada d’un pro-
jector híbrid i un avançat sistema d’efectes especials. També és lloc de reunió per a 
trobades astronòmiques destinades a l’estudi dels eclipses i dels trànsits planetaris.

Consulteu horaris en  www.planetari.castello.es

Es poden visitar les exposicions que alberga el Planetari; participar en les 
observacions programades, que tenen lloc en l’esplanada enfront de l’edi-
fici; i assistir a les projeccions sobre astronomia (excepte els dilluns). Per 
a gaudir de les sessions de projecció, consulteu el programa en la web del 
Planetari.

Viviu l’entorn

1.planetari
castelló de la plana

Ascensor

Banys accessibles

Entrada accessible

Platja accessible

Itinerari accessible
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Contacte
Antic Quarter Tetuán 14 
Edifici Associacions, 2n pis
12004 Castelló

Reserva prèvia i preu a convenir:
sacastello.info@gmail.com

www.sacastello.org

Contacte
Avinguda del Golf, 2
12100 El Grau de Castelló,
Castelló

Telèfon d’informació:
964 280 180

www.hoteldelgolfplaya.com

On dinar i allotjar-se 
Al final del Passeig Marítim es troba 
l’Hotel del Golf Playa****, adaptat a les 
necessitats de les persones amb disca-
pacitat. Disposa d’habitacions adapta-
des, piscina adaptada i ofereix restau-
rant bufet obert al públic en general.

Societat Astronòmica Castelló
La ciutat ofereix al visitant una altra op-
ció astronòmica relacionada amb les es-
treles, la Societat Astronòmica de Caste-
lló (SAC), per aprofundir més en aquesta 
àrea d’oci i coneixement a través de cur-
sos, tallers, xarrades, observacions guia-
des des de la terrassa i la seua biblioteca.

Tarifes individuals
• Majors d’edat: 4.00€
• Persones amb discapacitat, jubilats, 
majors de 65 anys, menors d’edat i 
membres de família nombrosa: 3.00€

Accés

Adreça i contacte
Passeig Marítim, 1
12100 Grau, Castelló 

964 282 968 / 964 282 584

planetari@castello.es

www.planetari.castello.es

• Des de València

   Barcelona/Castelló

  Eixida Castelló

      Eixida Castelló  

*Cal prendre el desviament al Grau a 
través de la  
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L’Observatori Astronòmic de Culla té diverses ofertes per a l’observació del 
cel: Guia del Cel, Observació Nocturna o Jornada d’Astronomia. Es tracta de 
sessions de visionat guiades per un tècnic especialitzat que s’adapten al grau 
de coneixement del grup.

L’Observatori Astronòmic de Culla (ubicat en l’Ermita de Sant Cristòfol) està situat 
en el punt més alt del Maestrat, a 1030 metres d’altura, i allunyat de qualsevol focus 
de contaminació lumínica, per la qual cosa ofereix una extensa visió del firmament. 

Consta d’una cúpula corredissa i d’un telescopi refractari apocromàtic. Té un afo-
rament per a 25 persones i alberga una àmplia col•lecció de diferents oculars, que 
possibiliten una gran versatilitat en l’observació de les estreles i les constel•lacions.

Consulteu horaris en www.astromaestrat.es

2.astromaestrat
Obervatori Astronòmic
Turístic  - culla

Entrada accessible

Rampa a la cúpula

Banys accessibles
portàtils
Itinerari accessible

Viviu l’entorn
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Tarifes
• Observació Nocturna: 7.00€ – 10.00€
• Jornada     d’Astronomia: 14.00€ – 20.00€
*Consulteu disponibilitat en el correu  
reservas@astromaestrat.es

Tarifes per a persones
amb discapacitat

• Discapacitat del 33%: 25% dte.
• Discapacitat del 34% al 65%: 50% dte.
• Discapacitat del 66% i superior o grau de 
dependència acreditat: Gratis

Adreça i contacte
Paratge Ermita de Sant Cristòfol
12163 Culla, Castelló

964 446 421 / 662 172 675

reservas@astromaestrat.es

www.astromaestrat.es

On dinar i allotjar-se
L’Hotel Mas El Cuquello és un antic mas 
del segle XIX convertit en allotjament ru-
ral i restaurant. Ofereix piscina, estables 
i servei de massatge. Totalment acces-
sible encara que a 20 km de Culla.

Contacte
Av. Rey Don Jaime nº 49, Hotel: 
Carretera Ibarsos a Culla, km. 1, 
12001, Castelló

Telèfon: 964 762 501

www.maselcuquello.com

Accés

• Des del Planetari       

 - Cap a 
 - Pl. Mayor Els Ibarsos

- Continuar fins a Culla per 
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•  ...la muntanya més alta del Siste-
ma Solar és el Mont Olimp, a Mart? 
Té una altura de 23 km, quasi el tri-
ple que el Mont Everest! 
•  ...la UNESCO defén el dret de les 
generacions futures a una terra 
sense contaminació lumínica i a un 
cel pur?
•  ...Castelló és la segona ciutat del 
món més gran per on passa el Me-
ridià de Greenwich, només precedi-
da per Londres? 
•  ...des de l’Observatori de Culla es 
pot veure la Via Làctia?

•  …amb un marge d’error de 800 
milions d’anys, l’estrela més anti-
ga, denominada estrela Matusalem 
té 14.500 milions d’anys? 
•  …hi ha tal quantitat d’estreles en 
la Via Làctia que, si cadascuna fóra 
de la grandària d’un gra de sal, una 
a una serien capaces de fer so-
breeixir una piscina olímpica?
•  …si poguérem viatjar amb avió 
per l’espai arribaríem a la Lluna 
en uns 16 dies i a Mart en uns 10 
anys?

Sabies que...?
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• Durada de la ruta completa: 6 hores aproximadament
• Visita autoguiada
• Consulteu els horaris dels recintes
• Aprofiteu les hores de llum
• Protegiu-vos del sol
• Utilitzeu transport privat entre les parades (23 km)
• Cost: tarifes per a persones amb discapacitat en BIOPARC Valencia

Tingueu en compte  

València ofereix alguns espais per a 
contactar amb la naturalesa i observar 
la vida d’altres espècies. Aquesta ruta 
combina la visita a BIOPARC, un espai 
per a descobrir, dins de la capital, la na-
turalesa salvatge dels paisatges més 
bells i amenaçats d’Àfrica, amb l’Alberg 

Rural Sanabria, situat en la localitat pro-
pera de Torrent. Aquesta ruta servirà per 
a conscienciar majors i xicotets sobre la 
necessitat de protegir la fauna i flora del 
planeta i els comportaments humans en 
una jornada de gran diversió.

ruta dels
animals
valència i torrent
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Botiga

Ndoki
Ndoki

Kidepo

Samburu

Llac
elefants

Exhibició

Restaurant 
Bioparc

Un recorregut per aquest parc permet al visitant submergir-se en els hàbitats afri-
cans de la sabana, les selves, la cova de Kitum amb els grans aiguamolls i l’exòtica 
illa de Madagascar. Elefants, girafes, rinoceronts, lleons, ximpanzés, lleopards, coco-
drils o lèmurs són algunes de les espècies que es poden veure com mai abans, inclús 
en els impressionants recintes multiespècie, on conviuen entre ells com ho farien en 
la naturalesa. BIOPARC València és una plataforma de conscienciació per a entendre 
la necessitat de conservar el medi ambient i també un centre de conservació inter-
nacional de les espècies més amenaçades. 

Consulteu horaris en www.bioparcvalencia.es

1.bioparc Valencia

Eixida

Cinema

Bosc
ecuatorial
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Cova
Kitum

Accés

• General: 23.80€
• Infantil (de 4 a 12 anys): 18.00€
• +65 anys: 17.50€ 
• Menors de 4 anys GRATIS
• Descomptes 15% per a persones 
amb discapacitat sobre tarifa aplicable

Tarifes individuals
L. 3, 5 y 9 - Parada Nou d’Octubre

Línies 3, 29, 67, 73, 95 y 99

• Des de Madrid  
• Comunitat Valenciana  

• Nord de la península  

*Pàrquing privat per a turismes

Restaurant

Pàrquing reservat

Cafeteria

Banys accessibles

Ascensor

Suports isquiàtics

Banc amb recolzabraços

On dinar
BIOPARC Valencia disposa de diverses 
cafeteries i restaurants com: Kidepo, 
Samburu, Ndoki i BIOPARC Café, a més 
de dues zones d’esbargiment infantil.

Adreça i contacte
Avda. Pío Baroja, 3, 
46015 València

902 250 340

info@bioparcvalencia.es

www.bioparcvalencia.es

Bosc
Baobabs

Aiguamolls
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Es pot realitzar una visita guiada en la Granja Escola, amb possibilitat d’inte-
ractuar amb els animals i conéixer activitats relacionades amb l’agricultura i la 
ramaderia. 
Dinar i taller 16.00EUR / Altres activitats 9.00EUR / Grup mínim de 12 pers. 
Reserva prèvia 962 110 190

Viviu l’entorn

Aquest alberg rural i Granja Escola està situat a Torrent, en el cor de la Serra Perenxi-
sa i Montserrat, a 30 quilòmetres de València. Constitueix una excel•lent opció per 
als més xicotets, els qui poden aprendre sobre la naturalesa i els animals a partir del 
contacte directe i la pròpia experiència. A més, és una alternativa al ritme de la ciutat 
on retrobar-se amb les olors i els colors de la muntanya.

Consulteu horaris en  www.albergueruralsanabria.com

2.alberg rural
sanabria - torrent
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Accés

• Des de la costa  
• Des de l’interior  

Adreça i contacte
Corral de Máñez 325-L,
46900 Torrent (València)

962 110 190 / 658 933 686

info@albergueruralsanabria.com 

www.albergueruralsanabria.com

On dinar
El complex disposa de restaurant.

Més informació

www.valenciaturisme.org/es/muni-
cipio/torrent

Pàrquing reservat

Accés a habitacions

Banys accessibles

Rampa a zona de descans



14 RUTA DELS ANIMALS

•  ...el patró de ratlles que tenen 
en el llom els suricates és únic en 
cada individu, igual que les nostres 
empremtes dactilars? 
• ...el nom de la pitó reial ve de la lle-
genda que era la serp que s’enrotlla-
va entorn del canell de l’emperadriu 
Cleòpatra?
• ...el sexe de les cries d’alguns rèp-
tils com cocodrils i tortugues està 
determinat per la temperatura d’in-
cubació dels ous? 
• ...la girafa és l’únic mamífer que no 
té cordes vocals, per la qual cosa és 
completament muda?

• …els poltrets poden córrer a les po-
ques hores del seu naixement? 
• ...l’ ou de gallina més pesat va pesar 
454 g, amb doble rovell i doble clos-
ca?

Sabies que...?
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• Durada de la ruta completa: 5 hores aproximadament
• Visita autoguiada i visites guiades disponibles al Palau dels Arts
• Consulteu prèviament la programació i els horaris dels locals
• Utilitzeu transport privat o públic entre les parades (7 Km). Consulteu en 
 www.emtvalencia.es i www.metrovalencia.es
• Cost: tarifes per a persones amb discapacitat al Palau dels Arts
• Planificació: organitzeu la ruta amb antelació consultant la programació dels 
 punts proposats

Tingueu en compte  

ruta de
LA MÚSICA
VALÈNCIA

La música té una identitat marcada en 
la cultura valenciana. Aquesta tradi-
ció musical es pot disfrutar en aquesta 
ruta, que abasta diversos enclavaments 
emblemàtics de la ciutat de València. 
Aquest itinerari inclou el teatre El Musi-
cal, el Palau de la Música, el Palau dels 
Arts Reina Sofia i la Rambleta. Per a 
complementar la visita es proposen lo-
cals on gaudir de la música en directe, 
realitzar un taller o sopar en un restau-
rant amb actuacions en viu.
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El Teatre El Musical engega cada temporada un calendari de tallers i accions 
formatives relacionades amb les arts escèniques amb el nom de FormaTEM. 
Inclou tallers de dansa, circ, capoeira, etc.

Viviu l’entorn

1.TEATRE el MUSICAL
EL CABANYAL

El Teatre El Musical és un centre escènic que es troba construït 
sobre un antic cinema del barri del Cabanyal-Canyamelar, en la 
façana del qual destaca la porta principal d’entrada, que és la 
més alta de la ciutat de València. En aquest espai es pot gaudir 
d’una programació amb una línia de creació contemporània a 
través de propostes de teatre, dansa, música i performance. 

Consulteu la programació en  www.teatreelmusical.es © Mariela Apollonio
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Adreça i contacte
Plaça del Rosari, 3.
46011 València

962 085 691

info@teatreelmusical.es 

www.teatreelmusical.es

Accés

L. 5 y 7 - Parada Marítim-Serrería

Línies 1, 2,19, 95, 99 y N9

L. 6 y 8 - Parada Francesc Cubells

Banys accessibles

Rampa portàtil

Pàrquing reservat:
C/Marià Cuber, 45 (en-
creuament  C/ Rosari)

Pàrquing reservat:
C/ En Vicent Gallart (Arxi-
prest), 29 (encreuament  
C/ Rosari)

Cafeteria

Ascensor

Espai/zones reservades 
en sala principal

• La primera planta té cafeteria i banys 
accessibles

Entrada
principal

PLANTA BAIXA

© Mariela Apollonio
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2.el palau
de la música

Les instal•lacions del Palau de la Música 
inclouen diverses sales que acullen au-
dicions musicals, exposicions, congres-
sos, espectacles, projeccions de cinema 
i altres activitats culturals. L’acústica de 
la sala José Iturbi, la més important de 
l’auditori, ha sigut elogiada per cèlebres 
músics de rellevància internacional. És 
la seu de l’Orquestra de València i de la 
Banda Municipal de València. 

Consulteu programació i tarifes en  
www.palaudevalencia.com
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Adreça i contacte
Passeig de l’Albereda, 30.
46023 València

963 373 020 / 902 010 284

info@servientradas.com 

www.palaudevalencia.com

Accés

Línies:
1, 2, 3, 4,10, 12, 18, 19, 25, 41, 79, 
80, 89, 90, 95, N1, N8 y N90.

Pàrquing reservat en Pas-
seig de l’Albereda

Cafeteria

Ascensor

Espais/zones reservades 
en Sala Iturbi

Cadires de rodes de cortesia

Banys accessibles

PLANTA BAIXA

Entrada Albereda

Entrada riu

• La Sala Iturbi  de la primera planta disposa de 
15 espais reservats
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El Palau de les Arts forma part del complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 
Inaugurat en 2005, està dotat amb les més modernes tecnologies per a activitats 
docents, artístiques i culturals.
Es realitzen visites guiades als recintes on tenen lloc les grans representacions ope-
rístiques i musicals. Alberga el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, seu 
d’un dels millors centres de formació d’artistes lírics, i la Galeria dels Arcs, espai 
obert per a la celebració d’actuacions i d’una gran bellesa minimalista. Durant la visi-
ta es podran observar la singular arquitectura de l’edifici, obra de Santiago Calatrava, 
i els detalls tècnics i artístics.

Consulteu  programació i tarifes en www.lesarts.com

El Palau de les Arts ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades amb as-
saig, en les quals es podrà assistir durant uns 30 minuts a l’assaig o muntatge 
d’alguna de les obres en cartell en eixe moment.
La tarifa de la visita amb assaig és de 15.00 € amb 1 hora de duració en cas-
tellà i anglès. Reserves: 672 062 523 o visitalesarts@dtaocioyturismo.com

Viviu l’entorn

3.el palau de
les arts reina sofía
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Tarifes visites guiades
• Adult: 10.60€ / Reduïda: 8.10€ 
• Entrada gratuïta xiquets  de 0-4 anys
• Reduïda: xiquets de 5 a 12 anys, 
majors de 65 anys  i/o jubilats, pen-
sionistes, persones amb discapacitat, 
aturats, Carnet Jove i Carnet d’Estu-
diant

Accés
Línies: 1, 13, 15, 19, 25, 35, 40, 95 y N9

Adreça i contacte
Avinguda Professor López Piñero, 1.
46013 València 

961 975 900

Informació i entrades: 902 202 383

info@lesarts.com

www.lesarts.com

Contacte
Palau de Les Arts Reina Sofia,
Annex Sur
Avinguda Professor López Piñero, 1 
46013 València
Telèfon: 963 332 802
Consulteu dates i horaris en: 
valencia.berklee.edu

Berklee College of Music
Al costat del Palau de les Arts es troba el 
primer campus internacional de la Berklee 
College of Music, una institució educativa 
capdavantera en el món de la música con-
temporània, amb seu a Boston (EE. UU).
Si teniu interés a conéixer les seues ins-
tal•lacions, existeix l’opció de realitzar 
una visita guiada gratuïta, previ registre.

Banys accessibles

Ascensor

Espais/zones reservades 
en auditori i sales

Restaurant i cafeteria

Pàrquing reservat

Acompanyament des de 
pàrquing de L’Umbracle

Entrada accessible

• Restaurant interior en planta 11 i exterior a 
 nivell de l’antic llit
• Banys accessibles en totes les plantes
• Espais/zones reservades en Sala Principal, 
Auditori, Aula Magistral i Teatre Martín i Soler

PLANTA BAIXA
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Espai Rambleta és un espai cultural po-
livalent de referència a València i un dels 
més destacats a nivell nacional, en què 
tenen cabuda totes les manifestacions 
artístiques i d’avantguarda. 

Consulteu programació i tarifes en  
www.larambleta.com

.la rambleta
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Adreça i contacte
Bulevard Sud, cantó amb Carrer Pius IX 
46017 València

960 011 511

www.larambleta.com

Accés

L. 1 y 5
Parada Patraix o Parada Safranar

Línies  9, 10, 99 y N6

Banys accessibles

Cafeteria

Ascensor

Espais/zones reservades 
en teatre/auditori

Restaurant

Pàrquing reservat en
C/ Pío IX, 13

Pàrquing subterrani amb 
places reservades

Accés a sala PMR

SEGONA PLANTA

• La planta 0-soterrani disposa de restaurant, 
cafeteria, terrassa i banys accessibles
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16 TONELADAS
Rock Club

C/ Ricardo Micó, 3  46009 València
www.16toneladas.com

LOCO CLUB
Rock’n’Roll · Soul · Alt Country · Power Pop 

Punk · Garage · Indie

C/ Erudit Orellana, 12 46008 València
Telèfon: 963 518 521
www.lococlub.org

DELOREAN LOUNGE RUZAFA
Gran Vía Germanies, 23 46006 València
Telèfon: 696 642 996
www.deloreanlounge.com

Es pot complementar la visita i gaudir 
de música en directe en algun dels se-
güents locals.
16 Toneladas i Loco Club, a més de les 
sessions nocturnes, ofereixen de ma-
nera addicional sessions matinals per a 
públic infantil i familiar.

Visita complementària

MAR D’AMURA
C/ Progreso, 159 46011 València
Telèfon: 961 227 324
www.mardamura.com

CC AQUA MULTIESPACIO
C/ Menorca, 19  46023 València
www.aqua-multiespacio.com/
Telèfon: 963 308 429

CC EL SALER
Avinguda Professor López Piñero, 16  
46013 València
www.elsaler.com
Telèfon: 963 957 012

On dinar

HOTELES ILUNION AQUA 3 y 4
C/ Luis García-Berlanga Martí, 19-21,
46023 València
Telèfon Ilunion 3: 963 187 101
Telèfon Ilunion 4: 963 187 100
www.ilunionhotels.com

On allotjar-se 
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• Durada de la ruta completa: 3 hores aproximadament
• Visita autoguiada
• Consulteu prèviament els horaris dels recintes
• Utilitzeu transport privat per accedir a la fàbrica, ja que es troba fora del 
 poble. La Casa Santonja-Palau dels Marau està en el centre de l’Olleria. Total 
 recorregut: 4 km
• Cost: tarifa per a la Casa Santonja-Palau dels Marau

Tingueu en compte  

L’Olleria és un poble amb gran tradició 
en la fabricació artesanal de vidre. La 
primera notícia de la fabricació de vidre 
en la població data del segle XVI. Ací 
el visitant podrà realitzar un recorregut 
pels principals punts d’aquesta indústria 
tradicional. La ruta proposada partirà 
des del Museu del Vidre (Casa Santon-
ja-Palau dels Marau) per a acabar amb 
una experiència en viu de com es tre-
balla aquest material tan sorprenent en 
una factoria en ple funcionament.

ruta del
VIDRE
l’olleria
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En la Casa Santonja-Palau dels Marau es desenvolupa un taller de pintura so-
bre objectes de vidre reciclat per a joves, preferentment amb reserva prèvia. 
Consulteu amb l’ajuntament horaris, tarifes i mínim de persones per a grups.

Viviu l’entorn

1.museU del vidrE
Casa Santonja-Palau dels Marau

El Museu del Vidre està ubicat en la Casa Santonja-Palau dels 
Marau, un palau de finals del segle XVIII redecorat amb taule-
lleries i frescos en el XIX que mostra la riquesa de l’arquitectu-
ra burgesa del moment. Recuperat per a aquest fi, en la planta 
baixa se situa la sala en què s’exposen peces antigues de vidre 
artesanal realitzades per les indústries locals més importants 
i altres més actuals de vidre bufat. La planta noble alberga la 
Sala de les Al•legories, un saló decorat amb pintures murals 
segons els cànons de la Il•lustració que representen l’univers.

Consulteu horaris en  www.lolleria.org
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Adreça i contacte
Ajuntament de l’Olleria
Carrer Ravalet, 11    
46850 L´Olleria

962 200 601

www.lolleria.org

Accés

• Des de València       

 - Cap a Avda. Ausiàs March 

 -   Eixida 11 cap a CV-60

 -   Eixida 3 cap a l’Olleria

Banys accessibles

Pàrquing reservat

Ascensor

Rampa portàtil
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En aquesta fàbrica amb més de 100 anys d’experiència en el sector del vidre reciclat 
es podrà observar tot el procés de fabricació de multitud d’objectes i conéixer els 
avantatges del vidre. Malgrat que ha automatitzat totalment la seua producció, en-
cara segueix produint vidre bufat artesanal i conserva més de 12.000 motles (molts 
d’ells originals), 8.000 dels quals segueixen en actiu.

Consulteu horaris i tarifes en  www.ecoglass.com

2.fàbrica de vidre 
ecoglass, ecolleria, s.l.

Rampa d’accés

Pàrquing propi
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Adreça i contacte
Carrer del Forn, 2
46850 L’Olleria 

960 470 502

www.ecoglass.com

On dinar
El Senyoret de les Olles
Arrossos, carns, peix i plats típics, en es-
pecial, la “cassola” o “arròs al forn”, un 
saborós plat tradicional de la zona.

Contacte
Av. Diputació, 6,
46850 L’Olleria

Telèfon: 649 053 816

Accés

• Des de València o Alicante

 - Per  
 - Desviament a l’Olleria  
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La Sala de les Al•legories de la Casa Santon-
ja-Palau dels Marau és una manifestació ar-
tística singular en la Comunitat Valenciana. 
Es tracta d’un saló que alberga pintures mu-
rals en parets i sostres segons els cànons de 
la Il•lustració. En ells es representa l’univers, 
situats en el sostre les quatre estacions i els 
horòscops. També es troben representats els 
continents i, a manera de pilars, els sabers 
clàssics: la música, la poesia, l’arquitectura, la 
pintura, la justícia, la religió, la guerra, la pau, 
la unió, el mèrit, l’astronomia i la prudència. 
En les parets centrals hi ha dues pintures, una 
relacionada amb la caça i una altra ubicada 
en el port de Cadis. Part de l’interés que des-
perten estos frescos resideix en què la casa 
podria haver funcionat com a temple maçò-
nic, quelcom únic a Espanya, i en les inter-
pretacions que d’este tipus de simbologia es 
poden extraure.

La Sala de les Al•legories

•  ...la primera botella de vidre es va 
fabricar en Orient Pròxim al voltant 
de l’any 3000 a.C.?
•  …en l’Edat Mitjana l’ús de vidre 
estava reservat als nobles i famí-
lies riques? La seua fabricació era 
molt reduïda i es considerava un 
article de luxe.
•  …el vidre no perd cap de les seues 
qualitats al ser reciclat, per la qual 
cosa els envasos de vidre poden 
reciclar-se indefinidament?
•  …reciclant tres botelles de vidre 
s’estalvia l’energia suficient per a 
veure 480 pel•lícules en una tauleta 
tàctil?

Sabies que...?
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• Durada de la ruta completa: 5 hores aproximadament
• Visites guiades en el Museu del Torró i Chocolates Pérez
• En el Museu del Torró i Chocolates Pérez, reserveu amb antelació per a 
 visita de grups
• Utilitzeu transport privat entre las parades (42 km)
• Cost: visita gratuïta per a persones amb discapacitat en el Museu del Torró;
 visita gratuïta en Chocolates Pérez
• La Vila Joiosa té punt de platja accessible (platja centre)

Tingueu en compte    

La província d’Alacant presenta una 
gastronomia molt variada, i dins d’ella 
destaquen especialment productes 
dolços com el torró i el xocolate, amb 
gran tradició artesanal des del segle 
XX i una notable projecció nacional i 
internacional. En el cas del torró, a més, 
amb denominació d’origen. Aquesta 
ruta permet conéixer els processos 
de fabricació d’aquests productes i 

la seua evolució en el temps, i també 
experimentar maneres innovadores 
de consumir-los. El Museu del Torró a 
Xixona i la Fàbrica i Museu Chocolates 
Herederos de Gaspar Pérez a la Vila 
Joiosa ofereixen una experiència en la 
qual els aromes més deliciosos seran 
els protagonistes en el marc del patri-
moni industrial del bressol del dolç a la 
Comunitat Valenciana.

ruta del
dolç
xixona y La Vila Joiosa
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Tallers amb gelats
• Taller d’experiència sensorial amb gelats: Elaboració de gelats i tast de diver-
sos sabors amb les seues respectives explicacions
Reserva amb 10 dies d’antelació. Grup mín. 10 pers. / 20.00€ / Edat mín. 18 anys
• Taller creatiu de gelat: Taller de gelats en què  els participants coneixeran la 
història i l’evolució del gelat tradicional Xixonenc. Cal telefonar al 697 724 660 
o enviar un correu electrònic a  turum@momentssis.es
Reserva amb 10 dies d’antelació. Mín. 15 pers. / Preu 10.00€ per persona

Viviu l’entorn

1.museu del torró 
xixona
El Museu del Torró de Xixona, d’iniciativa privada i situat en les instal•lacions de la 
fàbrica de torrons El Lobo i 1880, ofereix un recorregut històric pels processos de fa-
bricació del torró i la seua comercialització, a través d’una col•lecció d’utensilis, ma-
quinària, envasos i publicitat. Des de mitjan juliol fins al mes de novembre (excepte 
segona quinzena d’agost) s’inclou la visita a la zona de producció i empaquetat des 
d’un mirador envidrat. Al final del recorregut hi ha una xicoteta degustació i es pot 
adquirir els productes de l’empresa en la tenda del museu.

Consulteu horaris en www.museodelturron.com/web

Rampas

Pàrquing reservat

Ascensor

Banys accessibles
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Tarifes
Variables segons temporada. Consulteu 
en www.museodelturron.com/web
Visita gratuïta per a xiquets fins a 10 
anys, persones amb discapacitat, veïns 
de Xixona i, excepcionalment, entitats 
amb conveni.

Adreça i contacte
Polígon Industrial Ciutat del Torró 
(Espartal II)
(Torrons El Lobo i 1880)
03100 XIXONA (Alacant)

965 610 712

info@museodelturron.com

www.museodelturron.com/web

On dinar
Disfruta de la naturalesa i el paisatge en 
el Restaurant El Barranquet 2.0.

Contacte
Parc Barranc de la Font
03100 XIXONA

Telèfon: 626 353 492

Tapejant amb torró
La primavera a Xixona té un atractiu es-
pecial. Durant el mes de maig se celebra 
a la ciutat Tapejant amb Torró, un esde-
veniment gastronòmic en el qual estan 
presents la innovació i la creació gas-
tronòmica. Durant dues setmanes, els 
bars i restaurants de la localitat partici-
pants en aquesta ruta de la tapa ofereixen 
als seus clients tapes elaborades amb 
torró i es premien les millors receptes.

Moros i cristians
Si visiteu Xixona a la tardor, no vos po-
deu perdre les seues festes de Moros i 
Cristians. Els gelaters de Xixona orga-
nitzen aquesta celebració a la fi d’octu-
bre. En ella es reparteixen gelats a tots 
els assistents i inclou la denominada 
Ambaixada humorística del gelater, en la 
qual es realitza un repàs en to irònic a 
l’actualitat de Xixona i altres temes d’ac-
tualitat.
Més informació: www.xixonaturismo.com

Accés

• S’accedeix per    des de:
- València/Castelló  
- Alicante  
- Madrid  
*Disponibilitat de pàrquing privat 
gratuït per a turismes i autobusos.

Llocs dels tallers
Casa de la Cultura
C/ de la Mare de Déu de l’Orito, 62
03100 Xixona 
Consell Regulador de Xixona i Torró 
d’Alacant
Pol. Ind. El Espartal III
C/ Foia de Martí - 03100 Xixona
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El Museu de Chocolates Pérez, situat a La Vila Joiosa, apropa al visitant al costat 
més artesanal d’aquesta indústria. Amb més de 120 anys dedicats a l’elaboració 
del xocolate, les instal•lacions disposen d’una interessant col•lecció de maquinària 
i ferramentes utilitzades al llarg del temps i la visita permet conéixer amb detall el 
procés de fabricació. En la tenda s’ofereix una degustació gratuïta i la possibilitat 
d’adquirir diversos productes de l’empresa.

Consulteu horaris en www.chocolatesperez.com 

2.Fàbrica i Museu 
chocolates Pérez 
La Vila Joiosa
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Adreça i contacte
Herederos de Gaspar Pérez, S.L.
Partida Mediases, 1  
03570 La Vila Joiosa  

965 890 573

infoventas@chocolatesperez.com

www.chocolatesperez.com

On allotjar-se
Hotel Allon Mediterrania****

Contacte
Avinguda del Puerto, 4
03570 La Vila Joiosa

Telèfon: 965 890 209

www.hotelallon.es

Accés

• Entrada a La Vila Joiosa per l’eixi-
da   
*La fàbrica té zona d’aparcament prò-
pia

Contacte
Carretera d’Alacant - València,
Km. 113, 03570 La Vila Joiosa  
Telèfon: 965 890 383
www.carremi.es
Horari: 9:30 a 13:00 i 15:00 a 20:00. 
De l’1 al 24 de desembre obri dis-
sabtes, diumenges i festius amb el 
mateix horari.

Botiga de torrons Carremi
Com a complement a la visita de la fà-
brica de Chocolates Pérez, es proposa 
també en la localitat de La Vila Joiosa 
poder disfrutar de la botiga de torrons 
artesans Carremi.

On dinar
Restaurant Cerveceria El Drago

Contacte
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa

Telèfon: 965 893 745




