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DIA DE
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GASTRONOMIA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

55€ per persona

ITINERARI DEL VIATGE
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Eixida a l’hora acordada per a fer una excursió d’un dia complet per la ruta
dels castells del Vinalopó. Començarem la visita a la població de Villena.
Acompanyats de guies locals visitarem el carrer del Teniente Hernández
Menor (al costat de l’ajuntament) fins a arribar a la plaça Major, una de les
més antigues d’Espanya, que a més va ser el lloc de naixement del cèlebre
compositor de sarsueles Ruperto Chapí. Continuarem descobrint Villena visitant-ne l’església principal. Edificada entre els segles XIV i XVI, combina els
estils gòtic i renaixentista. A l’interior destaquen les dotze columnes helicoïdals i la pila baptismal, atribuïda a Jacopo Torni, i finalitzarem al castell de Villena. Allí podrem llegir panells informatius sobre la gastronomia, la història i
els espais naturals de la ciutat Vorem una rèplica exacta del famós tresor de
Villena i pujarem al castell. D’època almohade, va ser construït en el segle XII i
ampliat en el segle XV per Don Juan Pacheco, segon marqués de Villena.
A l’hora acordada, disfrutarem d’un menú-degustació en un dels millors restaurants de la localitat.

Enrique Íñiguez Rodríguez

Després de dinar, ens desplaçarem fins a la localitat de Novelda per visitar el Santuari de Santa Maria Magdalena, inclòs en la ruta europea del
modernisme. Este temple s’assenta sobre La Mola, al costat del castell almohade del mateix nom, a 3 km del nucli urbà. Este edifici religiós va ser
construït a partir d’un projecte de l’enginyer tèxtil novelder José Sala Sala,
qui el va impregnar de l’estil modernista català amb què va fer els estudis. La
construcció, en substitució d’una ermita medieval, començada en 1918, va
necessitar tres fases i 30 anys i l’obra es va donar per acabada en 1946. La
construcció del santuari va ser promoguda gràcies a l’auge socioeconòmic
de la ciutat, basat en l’elaboració de la pedra natural i la comercialització
de les espècies, circumstància que va permetre el desenvolupament d’una
burgesia comercial que va canalitzar les inquietuds artístiques i intel·lectuals mitjançant el modernisme, estil que observem en el disseny, de clara
infiuència gaudiniana. En la façana principal destaquen dos torres laterals
de 25 m d’altura culminades amb una creu pètria, que també es troba en la
cúpula i sobre els arcs superiors de la façana.
A l’hora acordada pels organitzadors, tornada al lloc d’origen.
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PREUS
Preu per persona 55€

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

