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DIA DE
DURACIÓ

GASTRONOMIA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

56€ per persona

ITINERARI DEL VIATGE
Arribarem a Guadalest, on ens rebrà una autoritat per donar-nos la
benvinguda a la zona i comentar-nos els seus atractius principals i els
recursos turístics. Començarem amb una visita pel centre històric de
Guadalest entre castells, muralles i cases senyorials. Les vistes des del
punt més alt descobrixen una estampa de l’arquitectura de les cases
blanques i lluminoses que componen la localitat.
Una vegada finalitzem la visita, tindrem l’oportunitat de disfrutar de la
gastronomia de la zona en un restaurant emblemàtic.
Després de dinar, disfrutarem de temps lliure per a passejar per la zona
i rebaixar el dinar. A l’hora acordada, tornada a l’autocar per emprendre
el viatge de tornada a casa.

EXEMPLE MENÚ DE LA TERRA
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Entrants ‘Aspencat’ amb salaó (Verdures a la brasa; pebrot roig i
verd, ceba, tomàtet i albergínia acompanyades de salaó) ‘Mintxo’
de verdures, (empanada típica de la zona elaborada amb Farina, de
blat i farina de blat de moro farcida de verdures), creïlla farcida de
carn guisada / ‘jardí farciment’
Plat principal ‘Olleta de Blat’ un plat típic de Guadalest elaborat amb
productes propis de la terra.
Postres: Soufflé d’Ou amb natilles caseres
Pa de fogassa amb ‘All i Oli’ i tomàtet
Pa, aigua, vi de la zona i refrescos.
Cafè.

PREUS
Preu per persona 56€

El preu inclou:
•

Dinar en un restaurant amb menú típic detallat en l’itinerari.

• Transport en autocar durant tot el recorregut.
• Visita guiada per la població.
• Guia acompanyant de la nostra organització durant tot el viatge.
•

Assegurança 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

