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Et convidem a gaudir de totes aquestes rutes i a visitar
i conéixer municipis amb una important oferta turística a través de l’ús del transport públic.
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Sis línies connecten València
amb municipis de la província
de València i amb Castelló.
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iàriament, moltes persones es desplacen per les
comarques de València en trens de rodalia per diversos motius: treball, estudis, etc. Però, a més a
més, els trens de rodalia són un mitjà de transport ideal
per a recórrer sense pressa, però sense pausa, les comarques de València de nord a sud: des d’Ontinyent fins
a Sagunt, des de Gandia o Cullera fins a València, des de
Requena o Utiel fins a València, etc.
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XEST

RUTA

Utiel- Requena i la Foia
de Bunyol - Xiva

València - Sant Isidre
- Bunyol - Utiel

La ruta C-3 de rodalia
t’ofereix la possibilitat de
descobrir la variada oferta
turística de les comarques
d’Utiel – Requena i la Foia
de Bunyol – Xiva, a través
d’atractius itineraris per
a viure una multitud d’experiències inoblidables en
cinc municipis turístics.
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València NordCastelló de la Plana

Xest
María Carbonell, 14

BUNYOL

https://turismolahoya.buñol.es

Ajuntament de Xiva
Pl. Gil Escartí s/n
96 252 00 06

96 061 62 61

Xest compta amb edificis emblemàtics, com ara l’Ajuntament i l’edifici modernista del Sindicat
Agrícola, l’ermita de la Mare de Déu de la Soledat Gloriosa i l’església de Sant Lluc Evangelista,
declarada BIC i monument nacional. A més, paga la pena visitar el Lugarico Viejo, nucli més
antic de la població, i el celler Cheste Agraria, de 1918. Un esment especial mereix el Circuit de
Velocitat de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, que alberga el Gran Premi de Motociclisme de la Comunitat Valenciana, mundials de superbike, el Campionat del Món FIA de Turismes
o els entrenaments de Fórmula 1.
Gastronomia: destaca per les seues especialitats, com ara l’olla amb
pilota, l’arrop amb carabassa i moniato, o el mojete chestano. A més,
destaquen els vins i les misteles,
entre les quals destaca el Reymos, un espumós de moscatell.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-6
DL–DV:5.55–22.30h
[València-Castelló)
DS-DG-FST:
7.20–22.30h
Des d’El Puig de Santa Maria:
DL–DV: 6.19–22.54h
DS-DG-FST: 7.44–22.54h
Freqüència de pas: 20’ i 30’
Durada del trajecte: 25’
L’estació es troba en el nucli urbà

En la localitat de Xiva es pot visitar l’Ajuntament, el Teatre Municipal Astoria o la font de Los
21 Caños, situada al costat de la bassa de Los Patos, la qual constitueix un dels símbols del
municipi de Xiva, ja que té un relleu que representa la festa del Torico de la Cuerda; el temple
parroquial de Sant Joan Baptista, amb la seua impressionant façana; el palau dels Ducs de
Medinaceli, el barri de Bechinos amb la Torreta i el Llavador, recentment restaurats, i el paratge
natural municipal de la Serra de Xiva. Al carrer d’Enrique Ponce es pot contemplar el museu
que la Penya Taurina de Xiva Enrique Ponce dedica al seu torero, i en l’avinguda Dr. Nácher es
troben els Toriles, epicentre de les festes del Torico de la Cuerda. A ells se’ls ha annexionat
recentment el Museu del Torico.
Festes: Torico de la Cuerda: a
partir del 15 d’agost • Festes patronals en honor a la Mare de Déu
del Castell: primera quinzena de
setembre.

PUÇOL
www.puçol.es

Gastronomia: destaquen l’arròs amb fesols i
naps i l’olla de Sant Pere. A més, cal destacar
la celebració de les Jornades Gastronòmiques
basades en la dieta mediterrània que se celebren cada primavera.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-6
DL–DV:5.55–22.30h
[València-Castelló)
DS-DG-FST:
7.20–22.30h
Des de Puçol:
DL–DV: 6.28–23.03h
DS-DG-FST: 7.53–23.03h

Tourist info
Puçol platja
(només estiu)
Meditarrani s/n 669 740 119
Ajuntament de Puçol
Pl. Joan de Ribera s/n 96 142 13 03

El Puig de Santa Maria
Av. de l’Estació s/n
96 195 90 29
607 229 712

El Puig de Santa Maria compta amb un important patrimoni historicoartístic com el monestir de
Santa Maria del Puig, el castell d’Enesa, la cartoixa de l’Ara Christi, l’ermita de Sant Jordi, l’ermita de
Santa Bàrbara, la torre de Guaita i el Museu de la Impremta i les Arts Gràfiques. A més, compta amb
alguns quilòmetres de platges excel·lents.
Aquesta localitat ofereix diverses rutes turístiques com “L’empremta de Jaume I al Puig”, que travessa carrers emblemàtics fins a arribar al castell; “El Puig, un poble històric de l’horta”, la qual
descobreix els secrets i els costums d’un poble agrícola; “Refugis i trinxeres”, la qual recorre el
quilòmetre de línia defensiva de la Guerra Civil coneguda com Los Carasoles, i “La ruta de les escultures”, que permet descobrir, en un passeig autoguiat, onze obres de destacats artistes valencians.

Gastronomia: l’olla pataca, el mojete, compost per
farina de guixes, oli, creïlla i all, i el pisto de alubias,
elaborat en cassola o olla de fang a foc lent. Els
seus cellers elaboren vins excel·lents, com també
mistela de gran qualitat.

Freqüència de pas: 20’
Durada del trajecte: 30’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Tourist info

Festes: festes patronals en honor a la
Mare de Déu del Puig de Santa Maria:
setembre • Festivitat de Sant Pere Nolasc: l’últim diumenge de gener.

Des de València:
Rodalia: Línia C-3
DL–DV: 6.35–22.45h [València-Bunyol-Utiel]
DS-DG-FST:
8.14–22.45h
Des de Xiva:
DL–DV: 5.52–21.52h
DS-DG-FST: 7.52–21.25h

Tourist info

(Visites guiades organitzades i activitats, com
ara degustacions, gimcanes i orientació)

de Santa
Maria

Horaris de tren

Freqüència de pas: 20’-60’
Durada del trajecte: 30’
L’estació es troba en el nucli urbà

Tourist info

www.elpuigturistico.es

T’oferim un recorregut per
set localitats del Camp
de Morvedre, una zona de
contrastos en la qual pots
trobar multitud de monuments, una interessant
oferta cultural i platges
guardonades amb banderes blaves i la certificació
Q de qualitat turística.

XIVA

www.chiva.es

Freqüència de pas: 20’-60’
Durada del trajecte: 25’
L’estació es troba en el nucli urbà

EL PUIG

El Camp
de Morvedre

C-5
C-6

Des de València:
Rodalia: Línia C-3
DL–DV: 6.35–22.45h [València-Bunyol-Utiel]
DS-DG-FST:
8.14–22.45h
Des de Xest:
DL–DG: 5.58–21.58h
DS-DG-FST: 7.58–21.30h

Festes: Falles: del 15 al 19 de març • Les dues festes grans
són: les festes patronals de la Mare de Déu de la Soledat
Gloriosa, dues setmanes després de Pasqua, i les festes de
la Verema, dedicades al patró de Xest, sant Lluc Evangelista, que se celebren a l’octubre. Festes de juliol: actes taurins.
Destaquen la pisá del raïm i l’entrada de bous amb cavalls •
Gran Premi de Motociclisme: novembre.
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Horaris de tren

Puçol ofereix 2 km de platja i un important patrimoni mediambiental. En aquesta localitat es pot
gaudir del Paratge Natural La Costera, un paratge protegit que permet gaudir del paisatge mediterrani, amb una àmplia mostra de matoll i arbust combinada amb pins, carrasques, garroferes
i oliveres. L’Aula Natura permet conéixer tots els valors naturals que alberga aquesta zona. La
marjal del Moro, declarada d’especial protecció per a les aus per la Unió Europea, se situa al nord
de la platja i representa un altre contrast més d’aquest paisatge, molt recomanable.
Puçol també compta amb importants rutes com la senda de Gran Recorregut GR-10, la Via Verda, la Via Augusta i la Ruta de l’Aigua. En el nucli urbà es troba l’església dels Sants Joans, les
muralles del Palau Arquebisbal i la Torreta, i a 1 km a l’oest del poble, a la part alta d’un tossal,
el molí de Vent.
Festas: festes patronals, de l’1 al 9 de setembre.

Gastronomia: paella de conill amb tomaca i l’all i pebre. Entre les postres, destaca el pastís blanc, una variant local del braç de gitano.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-3
DL–DV: 6.35–22.45h [València-Bunyol-Utiel]
DS-DG-FST:
8.14–22.45h
Des de Bunyol:
DL–DV: 5.45–21.45h
DS-DG-FST: 7.45–21.15h

REQUENA
www.requena.es

Freqüència de pas: 9 vegades al dia.
Durada del trajecte: 80’

Tourist info

Requena
García Montés, s/n

El punt d’obligada visita és el castell de Bunyol, d’origen musulmà, que data del segle XII. Es
conserven el palau gòtic i l’antiga església del Salvador.
Altres punts d’interés turístic són la Casa Senyorial o Palau Comtal, l’església del Salvador, el
barri antic i l’església de Sant Pere.
Des de la plaça del poble es pot recórrer el carrer on se celebra la festa de la Tomatina fins a
arribar al molí de Galán que enllaça amb el Parc Fluvial, el qual es dirigeix cap al parc de San
Luís, on es troba l’Auditori Municipal, l’ermita de San Luís Beltrán i el brollador del molí. A més
a més, es pot visitar la cova del Turche, situada als afores del municipi, un conjunt natural de
gran bellesa i força paisatgística.
Festes: La Tomatina: se celebra l’últim dimecres
d’agost. Els habitants de Bunyol i milers de visitants es llancen tomaques madures en una batalla
pel centre històric de la localitat. Declarada festa
d’interés turístic internacional.

www.turismo.sagunto.es

Des de València:
Rodalia: Línia C-3
DL–DV: 8.15–20.35h [València-Bunyol-Utiel]
AVE
DS-DG-FST:
Freqüència de pas:
8.14–22.45h
4 vegades al dia
Des de Requena:
DL–DV: 6.10–20.37h Durada del trajecte: 22’
DS-DG-FST: 8.10–20.37h

Freqüència de pas: 20’-60’
Durada del trajecte: 40’
L’estació es troba en la població
(Servei de bus urbà)

Gastronomia: es basa en
arrossos, verdures i plats
com la perdiu o els tords en
escabetx, els gaspatxos i el
mojete.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-6
DL–DV: 6.35–22.45h [València-Castelló)
DS-DG-FST:
Visites guiades orga8.14–22.45h
nitzades
Des de Sagunt:
DL–DG: 5.58–21.58h
DS-DG-FST: 7.58–21.30h
Freqüència de pas: 20’
Durada del trajecte: 30’
Estació a l’entrada del municipi. Servei d’autobús fins al centre, el Port de Sagunt i platges.

Festas: Falles: del 15 al 19 de març, festa d’interés turístic
autonòmic • Setmana Santa: festa d’interés turístic nacional
• Festes patronals: juliol, en honor als Sants Màrtirs Abdó i
Senén • Festes de Moros i Cristians: octubre • Festivals: Teatre Grecollatí a l’abril i Sagunt a Escena a l’estiu.

Gastronomia: arrossos, com ara la paella, l’arròs negre o
l’arròs a banda.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línea C-3
DL–DV: 8.14–20.35h [València-Bunyol-Utiel]
DS-DG-FST:
AVE
8.14–22.45h
Freqüència de pas:
Des de Utiel:
4 vegades al dia
DL–DV: 6.00–20.27h Durada del trajecte: 22’
DS-DG-FST: 8.00–20.27h

www.utiel.es

Freqüència de pas: 9 vegades al dia.
Durada del trajecte: 105’

Tourist info
Utiel
Camí, 1 96 217 02 22
turismo@utiel.es

96 230 38 51

Estació de rodalia en el nucli urbà i l’estació de
l’AVE a Sant Antoni (autobús fins a Requena).

Estació de rodalia en el nucli urbà i l’estació de
l’AVE a Sant Antoni (autobús fins a Requena).

A Requena destaca el barri de La Villa, declarat Conjunt Històric Artístic el 1966, on es
troben les coves de La Villa, un impressionant conjunt de coves de construcció àrab. A
més a més, paga la pena visitar la torre de l’Homenatge; la casa de l’Art Major de la Seda
i el seu museu; la seu de FEREVIN i la de la Ruta del Vi D.O. Utiel – Requena; l’església de
Sant Nicolau, declarada BIC; el Museu del Vi Palacio del Cid; el Museu d’Art Contemporani
Florencio de la Torre; l’església del Salvador, d’estil gòtic isabelí, i l’església de Santa Maria,
ambdues declarades Monument Nacional el 1931.

Utiel compta amb el paisatge subterrani enològic més important de la Comunitat Valenciana.
Centenars de cellers perforen el subsòl d’Utiel des de l’edat mitjana i es poden visitar els cellers
subterranis de Puerta Nueva i l’Ajuntament. A Utiel es pot visitar, a més a més, l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció (BIC) i El Almázar, antiga premsa per a l’extracció de la
cera de les bresques. A més, qui visita Utiel pot acostar-se a la Plaça de Bous La Utielana, l’ermita
i el santuari del Remei, on es troba la patrona d’Utiel, la Mare de Déu del Remei, i la Bodega Redona Museu del Vi de la Comunitat Valenciana i seu del Consell Regulador de la D.O. Utiel – Requena.

Festes: Fira i Festa de la Verema: entre
l’última setmana d’agost i la primera
de setembre. Està declarada d’interés
turístic • Mostra de l’Embotit Artesà i
de Qualitat: febrer • Fira Requenense
del Vino (FEREVIN): agost.

Festas: Fira i Festes des del primer
dissabte de setembre fins al segon
diumenge de setembre. «Utiel a la
llum dels ciris»: primer dissabte de
juny. Jornades recreació històrica
Batalla del Tollo (Acción de Utiel): a
mitjan agost.

GILET
www.gilet.es

Tourist info
Sagunt
Pl. Cronista Chabret 96 265 58 59
Port de Sagunt
Av. Mediterrani, 67 96 269 04 02

Sagunt compta amb un important patrimoni històric com l’església de Santa Maria, d’estil gòtic
ogival valencià i la Casa del Mestre Penya que alberga el Museu Històric de la Ciutat, al costat de
la Jueria. L’accés al recinte urbà de la Jueria es fa a través d’un portal, el portalet de la Jueria o
portalet de la Sang. Davant del portal jueu es troba l’ermita de la Sang, del segle XVII. El Teatre Romà
constitueix una de les joies més importants de la cultura romana a Espanya. Va ser construït en el
segle I, aprofitant la concavitat de la muntanya, sent nombroses les graderies excavades en la roca
del terreny, i va ser declarat Monument Nacional el 1896. El castell, declarat Monument Nacional el
1931, es troba envoltat per muralles de diferents èpoques i estils. El Centre de Recepció de Visitants
Casa dels Berenguer (segle XV) està al costat de la plaça Major.

UTIEL

Tourist info

Bunyol
Casa Senyorial del Castell de Bunyol
96 250 38 86 / 653 672 174
touristinfo_bunol@gva.es

SAGUNT

Horaris de tren

Gastronomia: destaquen els embotits
amb denominació Geogràfica Protegida
Embotit de Requena, els vins de la D.O.
Utiel – Requena i els caves, i els plats com
l’arròs de matança, l’arròs en cassola, el
potaje, les creïlles en caldo, el morterol i
el gaspatxo manxec.

Horaris de tren

Des de València:
Rodalia: Línia C-5
L–V: 6.10–19.20h
[València-Caudiel]
DS-DG-FST:
8.17–19.47h
Des de Gilet:
DL–DV: 7.03–17.01h
DS-DG-FST: 9.32–18.58h
Des de Algimia:
DL–DV: 6.53–17.01h
DS-DG-FST: 9.22–18.58h
Freqüència de pas: 30’
Duració del trajecte: 45’ Gilet
55’ Algímia d’Alfara

Tourist info
Aj. Gilet
Pl. Església, 6
Aj. Algimia d’Alfara
Pl. Sant Vicent, 1

Gastronomia: els plats més típics són l’olla, el
potatge, l’ajoarriero, el morterol i l’alajú (dolç).
Es pot veure una gran oferta dels productes
autòctons a Utiel Gastronòmica, que es fa el
penúltim cap de setmana d’octubre en el passeig de l’Albereda d’Utiel. Gaspatxo manxec i
embotit d’Utiel.

ESTIVELLA
www.aytoestivella.com

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-5
DL–DV: 6.10–19.20h [València-Caudiel)
DS-DG-FST: 8.17–19.47h
Des d’Estivella i Albalat dels Tarongers:
DL–DV: 6.59–17.07h
DS-DG-FST: 9.28–19.04h
Duració del trajecte: 50’
L’estació es troba a l’entrada de la localitat

Tourist info
Aj. Estivella
Nadal i Llorens, 2

96 262 00 01

96 262 80 62

Aj. Albalat dels Tarongers
Pl. Pla del Molí, 1
96 262 82 01

96 262 60 53

A Gilet es pot visitar el monestir del Sant Esperit (segle XV), fundat per l’esposa de Martí l’Humà.
Actualment és seu d’un museu amb obres i documents interessants, i fonamentalment és un lloc
d’esplai que compta als seus voltants amb una àrea recreativa per a qui el visita. A més, el monestir compta amb un hostal envoltat pel Parc Natural de la Serra Calderona. En el nucli urbà es troba
la Torre Medieval, l’església parroquial de Sant Antoni Abat, que alberga en el seu interior un llenç
del segle XVI que representa la Mare de Déu de l’Estrela, i l’ermita de Sant Miquel.
Algímia d’Alfara compta amb bells paratges que conviden a qui la visita a gaudir de la naturalesa
i activitats a l’aire lliure.

Estivella ofereix a qui la visita un recorregut per la seua història a través de la Ruta de les Claus
del castell de Beselga. Les diferents etapes descobreixen la Cisterna Nova, situada molt prop de
l’Ajuntament, l’església dels Sants Joans on es pot visitar el seu temple i el museu parroquial, el
pont d’Estivella que data del 1792 i l’interior de la Torre i les restes del Castell. Aquesta visita es pot
fer amb audioguia i amb ajuda dels panells informatius o els dissabtes al matí amb una visita guiada.
A Albalat dels Tarongers es troba la Casa Palau (segles XIV-XV), una edificació d’estil gòtic, en bon
estat de conservació, i l’església de la Puríssima (segle XVIII), que consta de tres naus amb estructura de creu llatina.

Festas: festes patronals de Gilet dedicades a
la Mare de Déu de l’Estrela: l’última setmana
d’agost • Festes patronals d’Algímia d’Alfara
dedicades a la Mare de Déu dels Desemparats:
primer diumenge d’agost.

Festas: festes majors d’Estivella dedicades a la
Santa Creu i a sant Josep: agost. El dia 16 d’agost
festa de Sant Roc que se celebra amb un romiatge a Beselga • Festa de Sant Roc d’Albalat dels
Tarongers: del 15 al 17 d’agost.

Gastronomia: En la zona
destaquen els arrossos en
les seues varietats diferents.

Gastronomia: destaquen
els arrossos, com ara
l’arròs amb fesols i naps,
típic de la festivitat de
Sant Blai, i els embotits.

RUTA

La Ribera Baixa
i La Safor

C-1

Les platges de la província
de València són conegudes
internacionalment per la
seua gran qualitat i varietat. Per a gaudir d’aquestes platges i una excel·lent
oferta turística només has
d’acostar-te fins a Sueca,
Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco o Gandia.
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RUTA

La Costera i
La Vall d’Albaida

MITJANA
DISTÀNCIA

Puja al tren de mitjana distància València – Xàtiva –
Alcoi i podràs descobrir els
nombrosos atractius culturals i naturals dels municipis de les comarques de la
Costera i la Vall d’Albaida,
llocs perfectes per a gaudir
del turisme rural amb els
amics o en família.
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SUECA
www.sueca.es

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-1
DL–DV: 6.11–22.41h [València-Gandia]
DS-DG-FST:
7.41–22.41h
Des de Sueca:
DL–DG: 6.33–22.51h
DS-DG-FST:: 8.21–22.51h
Freqüència de pas: 15’ i 30’
Durada del trajecte:30’
L’estació es troba a l’entrada del municipi.

CULLERA
cullera@touristinfo.net

Tourist info
Sueca
Mercat, s/n
96 203 91 50
Les Palmeres (només estiu)
Passeig de l’Alguer s/n 96 203 91 50
El Perelló (només estiu)
Av. Sueca, s/n
96 177 26 27

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-1
DL–DV: 6.11–22.41h [València-Gandia]
DS-DG-FST:
7.41–22.41h
Des de Cullera:
DL–DV: 6.14–22.51h
DS-DG-FST:: 8.17–22.51h
Freqüència de pas: 15’ i 30’
Durada del trajecte:: 34’
L’estació es troba a 2 km del nucli urbà. Disposa
d’autobús fins al municipi i les platges. i Faro de
Cullera. Radio Taxi: Tel. 96 172 27 16.

A Cullera es pot gaudir de més de 15 quilòmetres de litoral amb àmplies platges d’aigües temperades i arena fina. Les platges del Dosser, del Far, de les Oliveres, de Cap Blanc, del Racó i de Sant
Antoni estan reconegudes amb banderes blaves. La platja de Sant Antoni compta també amb la
certificació Q de qualitat. Entre l’important patrimoni historicoartístic destaca el castell, que alberga el Museu Municipal d’Història i Arqueologia; el santuari de la Mare de Déu del Castell; la cova
museu del Pirata Dragut; el Museu de l’Arròs; la torre del Marenyet; el Refugi-Museu de la Guerra
Civil; la torre de la Reina Mora; l’església parroquial dels Sants Joans i l’ermita de Sant Llorenç.

EL GENOVÉS

BENIGÀNIM

Horaris de tren
Des de València:
DL–DS: 7.02–20.23h
DG-FST: 12.53–20.23h
Des de Genovés:
DL–DS: 7.21–20.51h
DG-FST: 10.03–19.19h

Regional
[València-XàtivaAlcoi]

Valldigna

Festes: Falles: del 15 al 19 de març • Festes patronals en honor a la Mare de Déu
del Castell de Cullera: des del dissabte
després de Pasqua fins al diumenge de la
setmana següent. Destaca la Baixà i la Nit
de l’Aurora. • Festivitat de Sant Joan: 23 i
24 juny • Festivitat del 9 d’Octubre.

www.benigamin.es

Gastronomia: l’arròs com a protagonista: paella de Cullera (plat autòcton), paella valenciana,
arròs al forn, del senyoret, etc., i guisats com
l’all i pebre, calderetes de peixos i mariscos,
fideuà i espardenyà. Postres: coca de llimonada
(coca de llanda), pastissets de moniato, bunyols
de carabassa i coca de panses i nous.

Horaris de tren
Des de València:
DL–DS: 7.02–20.23h
DG-FST 12.53–20.23h
Des de Benigànim:
DL–DS: 7.13–20.43h
DG-FST: 9.55–19.11h

Regional
[València-XàtivaAlcoi]

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-1
DL–DV: 6.11–22.41h [València-Gandia]
DS-DG-FST:
7.41–22.41h
Des de Tavernes de la Valldigna:
DL–DV: 6.18–22.38h
DS-DG-FST:: 8.08–22.38h

XERACO
www.xeraco.es

Freqüència de pas: 15’ i 30’
Durada del trajecte: 40’
L’estació es troba a 2 km del nucli urbà.
La línia d’autobús del municipi a la platja
passa per l’estació.

Horaris de tren
Des de València:
L–V: 6.11–22.41h
SDF: 7.41–22.41h
Des de Xeraco:
L–V: 6.12–22.32h
SDF: 8.02–22.32 h

Tourist info
Tavernes de la Valldigna
Av. Marina s/n (platja)
96 288 52 64

Xeraco destaca per la seua extensa platja de 3 km de longitud, guardonada amb la bandera blava. Es tracta d’una platja tranquil·la i de qualitat. A més, compta amb un patrimoni monumental
interessant: l’església de la Mare de Déu de l’Encarnació (segle XVII), situada en el centre del
municipi; la torre de Guaita (segle XVI), un dels emblemes de Xeraco la finalitat de la qual era
la vigilància del Regne de València, segons el sistema de torres establit al llarg del litoral mediterrani; la Cisterna, construcció subterrània en pedra que s’utilitzava per a recollir l’aigua i
actualment s’utilitza com a museu local, i l’ermita del Santíssim Crist de l’Agonia dedicada al
patró de Xeraco.

Festes: : Falles: del 15 al 19 de
març (festa d’interés turístic local)
• Festes Patronals: segona setmana de setembre.

Festes: Falles: del 15 al 19 de març • Festes
Patronals: la primera setmana d’agost se celebren les festes en honor al Crist de l’Agonia.

ALBAIDA
www.albaida.es

Horaris de tren
Des de València:
DL–DS: 7.02–20.23h
DG-FST: 12.53–20.23h
Des d’Albaida:
DL–DS: 6.55–20.25h
DG-FST 9.37–18.53h

Regional
[València-XàtivaAlcoi]

AGULLENT
www.turismeagullent.com

Gastronomia: destaquen els
arrossos: l’arròs al forn o
l’arròs a banda i la sarsuela
de marisc.

Horaris de tren
Des de València:
DL–DS: 7.02–20.23h
DG-FST: 12.53–20.23h
Des d’Agullent:
DL–DS: 6.51–20.21h
DG-FST: 9.33–18.49h

Freqüència de pas: 4 vegades al dia
Durada del trajecte: 70’
L’estació es troba en el nucli urbà

Tourist info

Tourist info

Tourist info

Tourist info

Museu de la Pilota
Mestre Domingo Hernández, 42
657 868 611

Aj. de Benigànim
Pl. Major, 3
96 292 00 02
96 221 59 99

Aj. d’Albaida
Major, 7
96 239 01 86

Aj. d’Agullent
Pl. Major, 1
96 290 70 80

Gastronomia: paella amb cigrons, mandonguilles d’abadejo i arròs al forn. Dolços: almoixàvena, coca de llanda i arnadí.

Festes: Beata Inés: 21 de gener • Festes
patronals en honor a Sant Miquel, la Divina Aurora i el Santíssim Crist de la Sang:
últim cap de setmana d’agost. Inclou celebracions de Moros i Cristians • Entre l’última setmana de juliol i la primera d’agost
se celebra el Festival Nits d’Estiu i el Curs
de Ritme i Percussió.

Gastronomia: els plats més destacats de la
cuina local són els arrossos en les seues diferents varietats: paella, arròs al forn, arròs
caldós, etc., com també els dolços: mona de
Pasqua, fogassa de Tots Sants, pastissets
de moniato, rotllos d’aiguardent, el xocolate
artesà o el famós arrop i talladetes (dolç de
figues seques, raïm i carabassa).

Albaida compta amb un important patrimoni històric: l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció, d’estil gòtic. El seu campanar va ser utilitzat com a torre de vigilància; el Palau dels Milà i
Aragó, construït a la fi del segle XV. Alberga una maqueta de grans dimensions que reprodueix
la vila d’Albaida en els segles XIII-XV; la Casa-Museu Segrelles que alberga la col·lecció més
important de l’artista des dels seus inicis fins a les seues últimes obres; el Museu de Pesebres
i Diorames; el Museu Internacional de Titelles que exhibeix una important col·lecció internacional de titelles. El museu compta amb diverses sales d’exposició, un xicotet taller didàctic per a
manipular els titelles i un centre de documentació i sala de projeccions.
Festes: Fira de Sant Jaume, 23 i 24 de juliol amb atraccions, activitats culturals,
esportives i lúdiques • Festes patronals i de
Moros i Cristians: en honor a la patrona, la
Mare de Déu del Remei. Del 29 de setembre
a l’11 d’octubre.

Gastronomia: arròs al forn, arròs caldòs amb conill, arròs de putxero, arròs
passetjat, l’arròs amb bledes, la paella
d’hivern i d’estiu, l’arròs amb crosta d’ou. Tenen fama els seus dolços:
anous i rovells fondant.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-1
DL–DV: 6.11–22.41h [València-Gandia]
DS-DG-FST:
7.41–22.41h
Des de Gandia:
DL–DG: 6.05–22.25h
DS-DG-FST: 7.55–22.25h
Freqüència de pas: 15’ i 30’
Durada del trajecte: 60’
L’estació es troba en el nucli urbà.

www.visitgandia.com

Tourist info
Gandia
Av. Marqués de Campo s/n 96 287 77 88
Faro Sur (Faro 1)
P.M. Neptu amb C/ Cibeles 96 284 24 07
Faro Norte (Faro 2)
P.M. Neptú amb C/ Astúries 96 295 98 14

Platja de Xeraco
Migjorn, s/n
96 288 82 61
Ajuntament: 96 289 00 03 (Ext. 110)

A Tavernes de la Valldigna destaquen les seues excel·lents platges, una d’elles sense urbanitzar
i les altres dues guardonades amb la distintiva bandera blava i la Q de qualitat. De camí a la
ciutat trobem la torre de Guaita o torre de la Vall, i en el nucli urbà és visita obligada l’ermita del
Santíssim Crist del Calvari, a la qual s’accedeix per uns jardins jalonats de capelles. La població
es troba envoltada de muntanyes amb itineraris per a practicar senderisme i descobrir bells
paratges naturals, com ara el Clot de la Font, l’ermita de Sant Llorenç i l’Alt de les Creus. De
totes les seues riqueses patrimonials, destaca la cova de Bolomor, un important lloc a la vora
del Mediterrani on descobrir l’origen del foc a Europa, el consum de xicotetes preses per part
dels grups humans neandertals i preneandertals o el desenvolupament de tècniques de caça
complexes.
Gastronomia: arròs de vigília, paella de la Valldigna, arròs caldós amb fesols i naps, putxero
amb pilotes, coca de mestall. De postres, qualsevol varietat de taronja o fruita de temporada.

GANDIA

Tourist info

Freqüència de pas: 4 vegades al dia
Durada del trajecte: 50’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Entre els monuments d’aquesta població, destaca l’església de la Sang, edifici gòtic sobre fonaments
d’una mesquita, la parròquia de Sant Miquel, exponent de l’arquitectura renaixentista manierista, l’església de l’Ortisa d’art neogòtic, el convent d’Alcantarinos al costat del calvari i el monestir de la Puríssima, i la Beata Inés venerada en la seua capella-sepulcre de l’església conventual, tots emplaçats en el
barri àrab i renaixentista la llista de carrers del qual està ple d’edificis senyorials. Les seues principals
rutes són: La Beata Inés, Les Esglésies i Benigànim, populosa vila reial de l’imperi dels Àustries.

Rodalia: Línia C-1
[València-Gandia]

Freqüència de pas: 15’ i 30’
Durada del trajecte:50’
L’estació es troba molt prop del nucli
urbà

Freqüència de pas: 4 vegades al dia
Durada del trajecte: 40’
L’estació es troba a 2 km del nucli
urbà.

El Genovés, molt prop de Xàtiva, ofereix una ruta relacionada amb el món de la Pilota
Valenciana. La Font Al·legòrica: font dedicada al trinquet, obra de l’artista cubà Emilio
Escobar; el Monument al Pilotari: escultura de l’artista local Diego Cháfer dedicada als
jugadors del Genovés; l’escultura El Traure: rèplica de l’obra feta en bronze per l’artista
valencià Ignacio Pinazo l’any 1914; el Carrer La Font: carrer on antigament es disputaven
les partides amb jugadors locals; el Carrer Sant Pasqual: allí es disputaven les partides
de compromís entre jugadors locals i forasters. Trinquet Municipal: pista professional; el
Museu de la Pilota: ofereix una àmplia representació del món de la pilota i, a més, compta
amb una galotxeta, on es pot practicar el joc; A Contramà: escultura de bronze. Obra de
l’artista de l’Alcúdia Manolo Boix, i L’Arc: obra també de Manolo Boix.
Festes: Sant Pasqual Bailón: el 17
de maig • Festes patronals, del 6 al
8 d’agost.

www.tavernes.es

Tourist info
Cullera
Pl. Constitució, s/n Platja de Cullera
96 173 15 86
661 213 155
cullera@touristinfo.net

Sueca és una ciutat tranquil·la, capital de la comarca de la Ribera Baixa. El terme municipal forma
part del Parc Natural de l’Albufera. Es pot gaudir del sol i la platja en els seus 8 km de costa des
del Perelló fins al Mareny Blau, passant pel Mareny de Barraquetes. Sueca està envoltada pel riu
Xúquer, l’Albufera i el mar Mediterrani, i ofereix un turisme cultural a través de la ruta modernista
adherida a la Ruta Europea del Modernisme des de l’any 2006. A més, ofereix també un turisme
ecològic compromés amb el medi ambient amb les seues rutes, un passeig per l’arrossar, i un passeig pel riu Xúquer. Un altre lloc que paga la pena conéixer és la Muntanyeta dels Sants, un mirador
als arrossars, on es troba una ermita i es pot contemplar el captivador paisatge canviant que ofereix
la marjal en les diferents estacions de l’any.
Gastronomia: parlar de cuina en la capital de la Ribera
Festes: Falles: del 15 al 19
Baixa és parlar d’arròs i de les seues varietats. Per això
de març • Festivitat de la
Sueca és la seu del Concurs Internacional de Paelles i
Patrona de la Mare de Déu
de la fira gastronòmica Firarròs al setembre. Hi ha una
de Sales (8 de setembre)
àmplia varietat de tradició arrossera: secs o caldosos,
• Mostra Internacional de
melosos o al forn.
Mim: setembre.

www.museudelapilota.es

TAVERNES de la

Regional
[València-XàtivaAlcoi]

El litoral de Gandia compta amb extenses platges d’arena fina i aigües netes, entre les quals cal destacar la platja Nord, l’Ahuir, Rafalcaid i Venècia i el port, on es poden practicar activitats nàutiques. Quant
al patrimoni històric destaca la Col·legiata de Santa Maria (segles XV-XVI), exemple del gòtic catalanoaragonés; l’Ajuntament, construït el 1778; l’antiga Universitat; el convent de Santa Clara; molt a prop
se situa el Palau Ducal (segles XIV-XX) que va ser el lloc de naixement i la residència de sant Francesc
de Borja, el Museu Arqueològic (MAGa) que mostra les restes de jaciments prehistòrics. Gandia ofereix
altres rutes turístiques com la d’Arbres Singulars; els Borja; els Clàssics; els Monestirs; la senda del
Portalet i la senda del Parpalló.

Festes: : del 15 al 19 de
març • Setmana Santa: festa d’interés turístic nacional
• Fira: última setmana de
setembre.

Gastronomia: Gandia és el bressol de la fideuà. Tots
els anys se celebra el Concurs Internacional Fideuà de
Gandia (juny). Altres plats típics són el suquet de peix,
els figatells, els pebres farcits i les coques de dacsa.

ONTINYENT
www.turismo.ontinyent.net

Freqüència de pas: 4 vegades al dia
Durada del trajecte: 75’
L’estació es troba en el nucli urbà

Agullent és singular perquè el seu emplaçament li atorga l’encant de viure als peus de la
serra a la qual dóna nom i que ha configurat un barri antic al voltant de la séquia. Un camí
de l’aigua que parteix des del parc de la Font Jordana, un paratge carregat de naturalesa
on conflueixen zones de jocs infantils, àrees de passeig i el servei d’un bar-restaurant,
fins a l’antic molí fariner, que hui dia és un museu. Des de la localitat ixen nombroses
rutes senderistes senyalitzades, i des de l’ermita de Sant Vicent Ferrer, que és també un
alberg, ixen 5 rutes BTT oficials.
Festes: Moros i Cristians: se celebren el
primer cap de setmana després de Pasqua • La Nit de les Fogueretes, el primer divendres de setembre, és un dels
romiatges nocturns més antics a nivell
autonòmic i s’hi roden falles.

Gastronomia: són famoses les llonganisses
que s’elaboren de manera tradicional en les
dues carnisseries de la localitat, com també
un dolç típic anomenat mostatxut. Els arrossos al forn, caldosos o en paella, són sempre
una bona opció, que fan més bon gust millor
amb algun dels vins del celler local.

Horaris de tren
Des de València:
Regional
DL-DV: 6.50-20:20h
[València-XàtivaDS: 12.23-17.20h
Alcoi]
DG-FST: 09.23-19.53h
Des d’Ontinyent:
DL-DV: 06.39-20.07h
DS: 09.17-15.45h
DG-FST: 09.17-19.47h
Freqüència de pas: 4 vegades al dia
Durada del trajecte: 80’
L’estació es troba a 1,5 km.
Servei de bus urbà.

Tourist info
Ontinyent
Plaça de Sant Roc, 2
96 291 60 90
Ontinyent combina el patrimoni artístic amb un paisatge muntanyenc i fluvial.
En el nucli urbà de la localitat destaca el barri de la Vila que combina palaus històrics
amb cases senyorials; el pont Vell sobre el riu Clariano que travessa la ciutat; la plaça
Major és el centre de la ciutat, en la qual es concentren els edificis històrics més rellevants: l’Ajuntament i el Campanar; l’església de Santa Maria; el Palau de la Vila, l’antic
alcàsser musulmà, alberga la Tourist Info; el Convent dels Pares Franciscans; el Museu
Arqueològic d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida (MAOVA), i el Museu Fester. A tan sols 1 km
de l’estació de tren, podem contemplar el bell paratge natural del Pou Clar, on el naixement d’aigua entre roques forma piscines naturals.
Festes: Festes de Moros i Cristians,
declarades d’interés turístic nacional:
agost • Festes patronals en honor a la
Puríssima Concepció: entre novembre i
desembre.

Gastronomia: el producte més famós és
l’embotit d’Ontinyent. A més, destaquen
vins, olis d’oliva i dolços artesanals.

RUTA

C-2
Alf

V

La línia C-2 t’acosta fins a
l’interior de la província de
València per a conéixer una
completa oferta turística. El
patrimoni, la cultura, la gastronomia i l’artesania són
els principals atractius dels
municipis de les comarques
de la Ribera Alta i la Costera.
48 circulacions en cada sentit, cada 25’ aproximadament.
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Crespins-Moixent

La Ribera Alta
i La Costera

C-1 C-1

Informació Turística
Xarxa d’oficines
Tourist Info
Comunitat
Valenciana

Horaris Tren
Informació
general del
municipi
Festes
Gastronomia

M.D.

Tots els trens de les rutes
ixen de l’estació València
Nord. Excepte:

CATARROJA
www.catarroja.es

Festes: : Falles: del 15 al 19 de març
• Festes majors: a la fi de setembre.
Entre els actes festius destaquen el
Concurs Internacional d’All i Pebre i
l’espectacle de la Carxofa.

XÀTIVA

www.xativaturismo.com

Consulteu els horaris de les
Tourist Info en el telèfon de
cada municipi o a través de la
pàgina web de la localitat.

La freqüència de pas i la
duració dels trajectes està
expressada en minuts [ ‘ ].
BIC: Bé d’Interés Cultural
s: Segle

Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
i Línea C-1
6.15–22.33h
(València-Gandia)
Des de Catarroja:
DL–DV: 6.21–22.53h
DS-DG-FST: 7.18–22.53h

silla@touristinfo.net

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
i Línea C-1
6.15–22.33h
(València-Gandia)
Des de Silla:
DL–DV: 6.17–22.49h
DS-DG-FST: 7.14–22.49h

ALGEMESÍ

Horaris de tren

www.algemesi.es

Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–22.33h
Des d’Algemesí:
DL–DV: 6.03–22.36h
DS-DG-FST: 7.01–22.36h

Freqüència de pas:: 15’ i 30’
Durada del trajecte: 15’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Freqüència de pas:: 20’
Durada del trajecte : 30’
L’estació es troba en el nucli urbà

Tourist info

Tourist info

Tourist info

Aj. de Catarroja
Camí Reial, 22
96 126 13 01

Aj. de Silla
C/ Castell s/n
96 121 01 16

Algemesí
Carrer Nou del Convent, 71
96 201 86 30

Gastronomia: sobretot arrossos, com la paella famosa, l’arròs amb fesols i naps o l’arròs
negre. Però sense cap dubte destaca l’all i
pebre, per alguna raó Catarroja és coneguda
com el bressol d’aquest guisat, cuinat amb
anguila i creïlla.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línea C-2
DL–DV: 6.15–22.33h
[València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
i MEDIA DISTANCIA
6.15–22.33h
(València-Alcoi)
Des de Xàtiva:
DL–DV: 5.40–23.00h
DS-DG-FST: 6.40–22.15h

En el nucli urbà paga la pena visitar el seu patrimoni històric: la torre musulmana del
segle XII, mostra d’arquitectura militar medieval, convertida en seu del Museu d’Història
i Arqueologia; l’església de la Mare de Déu dels Àngels d’estil neoclàssic que compta
amb un retaule d’estil renaixentista i pintures murals del pintor Vicent López; la Casa
Correus del segle XVII i les Cases Modernistes. A més, en el port de Silla es pot admirar
el paisatge del Parc Natural de l’Albufera, fer passejos amb barca, en piragües o gaudir
de les proves de vela llatina, que es disputen de març a setembre.

Festes: Falles: del 15 al 19 de març • Sant Sebastià: el 20
de gener se celebra la Fira Comercial i de Gastronomia •
La Processó del Crist: el dia 6 d’agost, la Dansa dels Porrots i una vistosa processó on desfilen balls tradicionals,
gegants, capgrossos i personatges bíblics que finalitza amb
el Cant de la Carxofa.

L’ALCÚDIA

www.lalcudiadecrespins.es

de
Crespins

Gastronomia:
posseeix gran varietat
de plats cuinats amb
productes de l’horta
i, sobretot, arrossos
i l’all i pebre.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–21.53h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–21.53h
Des de l’Alcúdia de Crespins:
DL–DV: 5.33–23.05h
DS-DG-FST: 6.33–22.05h

Freqüència de pas: 20’ i 30’
Durada del trajecte: 50’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Freqüència de pas: 30’
Durada del trajecte: 60’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Tourist info
Xàtiva
Av. Selgas, 2
96 227 33 46

Xàtiva guarda en el seu esplèndid conjunt historicoartístic la petjada del pas de diverses
civilitzacions que van deixar en ella la seua cultura. En arribar a la ciutat es contempla de
lluny la silueta del seu castell. Ja en el centre històric, destaquen els carrerons, l’entramat àrab dels seus barris alts i una successió d’esglésies, convents, palaus i fonts. Xàtiva
ofereix diverses rutes turístiques com la ruta dels Borja, itinerari eclesiàstic i monumental; Xàtiva Antiga; ruta de la Crema de Xàtiva; la costera del Castell i el Castell; la ruta de
les Muralles, i la ruta de les Fonts.
Festes: : Falles: del 15 al 19 de març • Fira
d’Agost: declarada festa d’interés turístic nacional, del 14 al 20 d’agost • Setmana Santa • Nits
al Castell: els dissabtes de juliol a la nit, el castell és escenari d’actuacions musicals i teatrals.
Betlem monumental (Nadal).

SILLA

Freqüència de pas: 20’
Durada del trajecte: 12’
L’estació es troba a l’entrada del
municipi.

L’entorn natural de Catarroja està banyat per múltiples camps d’arròs i el Parc Natural
de l’Albufera, amb una gran varietat de flora i fauna autòctones. Dins del llac es troba el
Port de Catarroja, que desemboca en l’Albufera i allí es pot passar un matí a l’aire lliure,
esmorzar, pescar i gaudir de les exhibicions de vela llatina. En el nucli urbà es pot visitar
l’església de Sant Miquel; el pont de pedra del segle XVIII que connecta Catarroja i Massanassa; la Casa Palau de Vivanco, bé d’interés cultural, i el Mercat Municipal.

AVE i EUROMED:
estació Joaquim Sorolla

DL-DV: de dilluns a divendres.
DS-DG-FST: dissabtes, diumenges i festius.
DL–DS: de dilluns a dissabte.
DG-FST: diumenges i festius.

Horaris de tren

Gastronomia: el plat més típic
de la ciutat de Xàtiva és l’arròs al
forn. A més, Xàtiva és famosa per
la seua rebosteria d’herència àrab:
l’arnadí i l’almoixàvena.

Gastronomia: entre els seus
plats destaquen els arrossos com l’arròs amb crosta,
i el punt llaminer el posen
dolços com els pastissos de
moniato i les fogassetes..

Festes: la Festa de la Mare de Déu de la Salut (Patrimoni de
la Humanitat): durant els dies 7 i 8 de setembre Algemesí es
converteix en un museu viu de la tradició valenciana, amb
danses com la Muixeranga i els tornejants. La ciutat construeix a la fi de setembre una plaça rectangular única en el
món que acull la tradicional setmana taurina.

MONTESA

i

www.montesa.es

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línea C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–22.33h
Des de Montesa:
DL–DV: 7.48–21.54h
DS-DG-FST: 7.48–21.54h

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST: 6.15–22.33h
Des d’Alzira:
DL–DV: 5.58–22.32h
DS-DG-FST: 6.57–22.32h

CARCAIXENT
www.turismecarcaixent.es

Freqüència de pas:: 30’
Durada del trajecte : 30’
L’estació es troba pròxima al nucli urbà i
compta amb servei d’autobús urbà coordinat amb l’arribada dels trens.

Festes: Falles: del 15 al 19 de març (festa
d’interés turístic nacional) • La Setmana Santa. (Interés Turístic Nacional), la Tamborada:
declarada BIC el 2011 i postulada a Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO. Els Moros i
Cristians (d’interés turístic).

VALLADA
www.vallada.es

Gastronomia: destaquen els arrossos com
la paella o l’arròs al forn, i plats com el suquet de Quaresma, l’arnadí o les mandonguilles d’abadejo. També destaca com a fruit
la taronja autòctona d’aquesta fèrtil ribera
del Xúquer, l’arnadí i la reganyà.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.23h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–22.23h
Des de Vallada:
DL–DV: 6.38–21.43h
DS-DG-FST: 7.41–21.43h

Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.33h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–22.33h
Des de Carcaixent:
DL–DV: 5.55–22.29h
DS-DG-FST: 6.54–22.29h
Freqüència de pas:: 30’
Durada del trajecte : 30’
L’estació es troba en el nucli urbà.
Visites guiades organitzades

Tourist info
Turisme de Carcaixent
Pl. Major, 1
96 245 76 67
(Visites guiades organitzades:
Ruta de la taronja, de la morera al
taronger i el camí de Llevant.

Tourist info
Regne-Alzira
Pl. Regne s/n 96 241 95 51
Plaça-Alzira
Pl. Mayor s/n 637 737 992
Alzira compta amb atractius turístics variats com el centre històric La Vila (BIC), amb carrers
estrets, restes de la muralla mil·lenària (BIC), la Casa Consistorial (BIC) i l’església de Santa
Catalina (BIC); la zona de la Murta, un bell paratge natural on es troben les històriques ruïnes
del monestir jerònim de la Murta (BIC), del segle XIV; el Museu Municipal que ofereix vídeos
temàtics d’Alzira, una maqueta de la vila, una excavació simulada i exposicions monogràfiques
d’Alzira; i rutes senderistes com el GR-236, el GR-239 Camí de Santiago de Llevant, PR-CV303
d’Alzira a la Casella, PR-CV 304 (El pic de la Ratlla, en la Murta, PR-CV 335, SL-CV 81, SL-CV 82,
la Ruta dels Monestirs, el traçat eqüestre IE-001 i la ja homologada Ruta Bernardina PR-CV421.

Horaris de tren

A Carcaixent es pot visitar el Palau de la Marquesa de Montortal en la plaça Major, antiga
casa sedera; l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció (segle XV); l’Ajuntament, d’estil neoclàssic; el Reial Monestir d’Aigües Vives de l’ordre dels monjos agustins,
fundat el 1243 pel rei Jaume I el Conqueridor; l’edifici més antic del municipi, l’ermita de
Sant Roc de Ternils (segle XIII); l’església parroquial de Sant Bertomeu de Cogullada, construïda entre els segles XVI-XVII, i declarada BIC; el Magatzem de Ribera, conegut com la
Catedral de la Taronja; la Reial Séquia de Carcaixent i el paratge Natural Municipal Hort de
Soriano - Font de la Parra, que conté un àrea recreativa.
Festes: Falles: del 15 al 19 de març. Les seues presentacions
falleres estan declarades Festa d’Interés Turístic Local de la
Comunitat Valenciana • Festes Majors de Carcaixent en honor
a la Mare de Déu d’Aigües Vives: octubre. El Ral·li Humorístic,
que se celebra la primera quinzena d’octubre, és Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana.

MOIXENT
www.moixent.es

Gastronomia: la paella i
l’arròs al forn, a més dels
bunyols, l’arnadí i els productes típics de la localitat, que són la taronja i la
mel de flor del taronger.

Horaris de tren
Des de València:
Rodalia: Línia C-2
DL–DV: 6.15–22.23h [València-Xàtiva]
DS-DG-FST:
6.15–22.23h
Des de Moixent:
DL–DV: 6.30–21.35h
DS-DG-FST: 7.33–21.35h

Freqüència de pas: 60’
Durada del trajecte: 70’
L’estació es troba a 1 km del nucli urbà.

Freqüència de pas: 60’
Durada del trajecte: 70’
L’estació es troba a 2 km del nucli urbà.

Freqüència de pas: 60’
Durada del trajecte: 80’
L’estació es troba en el nucli urbà.

Tourist info

Tourist info

Tourist info

Tourist info

Aj. de L’Alcúdia de Crespins
Pl. de la Constitució, 3
96 224 17 14

Montesa
Dr. Fernández Villapedroso, 5
96 229 90 80

Aj. de Vallada
Pl. Major, 10
96 225 70 09

Aj. de Moixent
Poeta Gabriel Villa, 7
96 229 50 10
690 115 083

A L’Alcúdia de Crespins destaca el paratge del naixement del riu Els Sants (conegut com
a Riu Nou), paratge de gran bellesa natural, amb gran varietat de flora autòctona, amb
una zona d’acampada i una piscina natural. És interessant el paratge de l’Ermita i molt
destacable l’església parroquial de Sant Onofre.

Festes: Festes majors de l’Alcúdia de Crespins en
honor al Santíssim Crist i la Divina Aurora: mes
d’agost.

Algemesí. Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat (Unesco). El millor punt per a
iniciar la visita a Algemesí és la Tourist Info del Museu Valencià de la Festa, en l’edifici
renaixentista del Convent de Sant Vicent (segle XVI), situat a 200 metres de l’estació. Una
vegada visitat el museu, s’inicia la ruta modernista i la monumental amb un recorregut
pel barri antic en el qual destaca la Basílica de Sant Jaume (segle XVI), la capella de la
Troballa i diversos edificis renaixentistes, barrocs, neoclàssics i modernistes. Des del
Museu s’inicien també les rutes naturals amb la visita a la llacuna del Samaruc i a la
Xopera en la confluència dels rius Xúquer i Magre.

ALZIRA

- alzira@touristinfo.net

Gastronomia: arròs al forn amb
pilotes de magre de porc i l’olla,
acompanyats de pastes típiques:
pastís de moniato, coques de mantega, rotllets d’anís o els rosegons.

A 13 km de Xàtiva es troba Montesa, al peu del castell, el seu atractiu turístic més important. Afectat pel terratrèmol de l’any 1748, en l’actualitat només es pot gaudir d’algunes
dependències del que va ser en el seu moment el Sant i Reial Convent de l’Ordre de Santa
Maria de Montesa i Sant Jordi d’Alfama.
A més, es pot visitar el seu important patrimoni monumental: l’església parroquial de la
Mare de Déu de l’Assumpció (1693-1702); el Museu Parroquial; la Casa de la Vila, seu de
l’actual Ajuntament; el Museu de l’Oli, antiga almàssera del poble convertida en museu.
Es pot visitar l’ermita del Calvari, la de la Santa Creu i la de Sant Sebastià, i paratges molt
interessants com ara el barranc de la Fos i el de la Font Santa.

La visita a Vallada combina un important patrimoni cultural amb un entorn natural privilegiat. En el barri antic de la localitat destaquen els carrers estrets i les cases típiques.
L’església de Sant Bertomeu Apòstol és el monument més destacat. La zona del paratge
de les ermites compta amb l’ermita de Sant Sebastià, l’ermita del Crist i un espai recreatiu.
El castell, construït en l’època musulmana, encara conserva algunes restes de les seues
muralles. A més, el terme municipal de Vallada ofereix la possibilitat de descobrir impressionants paratges naturals com la Saladella, zona recreativa de les ermites (amb piscina
de brollador natural d’aigua salada), el Campello i Sumiders.

Festes: festes patronals: última setmana d’agost
• Les fogueres de Sant Sebastià: el dissabte més
pròxim al 20 de gener • Recreació Històrica de l’Ordre
de Montesa: l’últim cap de setmana de juliol.

Festes: festes patronals del 18
al 28 d’agost • Moros i Cristians:
segon cap de setmana de setembre.

Gastronomia: “arròs al forn i
arròs amb fesols i naps.

Gastronomia: destaca pels seus arrossos, entre
els quals hi ha l’arròs en tanda i els dolços casolans, com ara la fogassa, els bunyols de carabassa,
la coca de llanda, les coquetes i el braç de gitano.

Moixent és coneguda pel jaciment ibèric de la Bastida de les Alcusses, assentament del segle
IV a. de C., considerat un dels principals poblats ibèrics de la Comunitat Valenciana. Es poden
visitar les restes del poblat i una reproducció a grandària natural d’una casa ibera. En el Museu
Municipal Arqueològic es poden admirar gran part de les peces trobades en el jaciment, com
una reproducció del Guerrer de Moixent, i també es pot visitar el castell i la torre dels Coloms.
A més, compta amb l’embassament del Bosquet, una zona recreativa, ideal per a tota la família, amb multitud de carrasques centenàries i la zona recreativa La Solana, ideal per a tota la
família. Visita el barri antic amb l’ajuda de les audioguies en diferents idiomes en la pàgina web.
Jornades «Viu un cap de setmana amb els Ibers», al setembre.
Festes: festes patronals l’última
Gastronomia: destaca el gaspatxo moixentí, la
setmana completa d’agost • Festes
gachamiga, les farinetes, l’arròs caldós i l’arròs
de Moros i Cristians el primer cap
amb fesols i naps. Quant als dolços, destaquen
de setmana de novembre després
els sequillos i els dolços d’ametla denominats
de Tots Sants.
moixentins. A més, l’oli d’oliva és de gran qualitat,
com també el vi negre i blanc.

