Anna i

Bolbaite
PALAUS I PAISATGES
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DIA DE
DURACIÓ

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

GASTRONOMIA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
NATURAL

52€ per persona

ITINERARI DEL VIATGE
Eixida a l’hora acordada per a fer una excursió d’un dia a la comarca de
la Canal de Navarrés.
Començarem la visita al llac de l’Albufera; continuarem amb la visita amb
guies locals del Palau dels Comtes de Cervelló, l’anomenada Alhambra
valenciana: situat en el centre històric d’Anna, és un centre de difusió
patrimonial que alberga un museu d’etnologia i de l’aigua. El pati i la sala
àrabs recreen el món decoratiu dels musulmans, assentats en este municipi a partir del segle XII, amb uns esplèndids mosaics ceràmics, cassetonats i guixeries. L’edat moderna s’obri pas a les sales Borja i Cervelló, i
ambienta cada època amb la decoració i el mobiliari i una projecció multimèdia que usa imatges i sons per a acostar el visitant a les famílies que
van ostentar el Comtat d’Anna. La sala d’Anna homenatja els personatges
il·lustres de la vila, al costat de l’accés al tercer pis de la torrassa.
A l’hora acordada, disfrutarem d’un menú-degustació en un dels millors
restaurants de la localitat.
Després de dinar, ens desplaçarem fins a la localitat de Bolbait per visitar
el paratge del riu Sellent, que posarà el colofó a la visita. El paisatge més
captivador es troba als peus del mateix centre històric de Bolbait i és la
zona recreativa del riu, amb l’emblemàtic pont de fusta, el gorg Cadena i
reflexos d’aigua fresca i cristal·lina esguitats per cascades d’aigua.
A l’hora acordada pels organitzadors, tornada al lloc d’origen.
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PREUS
Preu per persona 52€

El preu inclou:
• Menú típic.
• Transport en autocar.
• Visita guiada per la localitat.
• Guia acompanyant de la nostra organització durant tot el
viatge.
•

Asegurança de viatge Covid-19

El preu no inclou:
• Extres personals.
• Assegurança de cancel·lació: 10 €
• Qualsevol altre servici no especificat en l’apartat “El preu inclou”.

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

