L’Albufera
EL PAISATGE DE L’AIGUAMOLL
I LA CULTURA DE L’ARRÒS
// 6 de Novembre de 2022
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DIA DE
DURACIÓ

GASTRONOMIA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
NATURAL

54€ per persona

ITINERARI DEL VIATGE
Eixida en autocar a l’hora indicada en direcció a l’Albufera de València.
Arribada i visita a la Muntanyeta dels Sants, únic promontori muntanyós
envoltat de la marjal arrossera de Sueca. Seguidament ens dirigim a un
motor de reg, lloc imprescindible per al cultiu de l’arròs, on coneixerem
les tècniques de reg que s’utilitzen en el parc natural. A continuació ens
desplaçarem al mirador del Pujol per a fer un recorregut en barca, des
d’on tindrem una visió impressionant de la llacuna de l’Albufera. Anirem
fins a la Baldovina, un dels conjunts arquitectònics més representatius
de l’arrossar, on, de la mà de professionals agrícoles, coneixerem la seua
història i molts dels aspectes i els valors que envolten la producció de
l’arròs. Seguirem el nostre recorregut cap al Tancat de l’Estell, una zona
de dedicació arrossera pròxima al Palmar, on podrem visitar les instal·lacions
de Muceval, una de les cooperatives d’arròs més importants de l’Albufera
i que produïx una de les marques d’arròs més valorades d’este espai.

Consum col·labora amb Assut, fundació per
a la conservació del paisatge autòcton i la
biodiversitat de l’Albufera i l’Horta, per contribuir a reforçar la qualitat d’estos espais
com a ecosistemes sostenibles.

Dinar en les barraques típiques que hi ha en les instal·lacions de Muceval.
Una experiència gastronòmica al voltant de l’arròs. Podrem veure de
primera mà la preparació d’una paella a la manera tradicional, amb llenya,
després d’haver conegut els diferents processos pels quals passa el seu
element principal: l’arròs. A l’hora acordada, trasllat al punt d’origen i
comiat.

EXEMPLE MENÚ DE LA TERRA
Entrants típics valencians:
•
Esgarraet
•
Tomaca valenciana amb ventresca
•
Embotits.
Plat principal:
•
Paella valenciana.
Per a acabar:
•
Dolços
•
Café
•
Crema de licor d’arròs elaborada en el mateix Tancat
de l’Estell
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PREUS
Preu per persona: 54€

El preu inclou:
• Experiència gastronòmica en una barraca típica, incloent-hi
vi i aigua.
• Transport en autocar durant tot el recorregut.
• Recorregut en barca per l’Albufera.
• Acompanyament i guia durant tot el recorregut.
• Visita a la Baldovina.
• Assegurança de viatge.

El preu no inclou:
• Extres personals.
• Servicis no detallats en l’apartat anterior.
• Assegurança de cancel·lació (10 €).

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà l’import del viatge.

Disfruta de
vivències úniques
Experiències exclusives
per ser soci client
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Amb la garantia de

CV-m 1359V

