“ENTRE COMARQUES”, ÉS EL NOU
PROJECTE TURÍSTIC QUE RECORRE LA
RIBERA ALTA, BAIXA I LA VALL D’ALBAIDA
La Vall d’Albaida // 26.02.2014.- La Mancomunitat de
municipis de la Vall d'Albaida, la Mancomunitat de la Ribera
Alta i Baixa han preparat un programa de rutes turístiques
guiades amb l’objectiu de donar a conèixer tot el patrimoni
històric artístic alhora que vertebrar part dels municipis la
província de Valencia.

que faran les delícies de tots els amants del turisme i la
cultura.
Pel que fa a la comarca de la Vall d’Albaida han participat
22 municipis i 23 empresaris turístics que oferiran 10 nits per a
dos persones amb desdejuni i 13 sopars de a dos persones.
Per l’altra banda la comarca de la Ribera Alta i Baixa han
participat un total de 10 municipis amb 20 empresaris, que
oferiran 4 nits per a dos persones amb desdejuni i 16 sopars de
a dos persones. El sorteig es realitzarà a la fi del programa, el

La iniciativa intercomarcal s’inaugura el proper dissabte 1 de
març al municipi d’Alzira i continuarà fins el 29 de juny on
finalitzarà en el Ràfol de Salem. El programa Entre comarques
2014 està compost per 32 rutes turístiques distribuïdes en 4
mesos, de març a juny, a relació de 16 caps de setmana on
el visitant descobrirà la història, la cultura, les tradicions i els
costums de tres comarques: La Vall d’Albaida, La Ribera Alta i
Baixa.

29 de juny al Ràfol de Salem, d’entre totes les persones que
haguen complimentat o segellat la meitat més una de les
caselles de la Tourist Card impresa en el tríptic “Entre
Comarques”. Els participants hauran de fer 17 rutes per tal
d’entrar en sorteig dels 43 premis entres allotjaments i sopars.
La cita començarà a les 10:30h del matí des de cada
ajuntament participant. Les visites tenen un preu de 3€ per
persona i ruta que inclou els monuments, la visita guiada i la

Apropar el patrimoni de les poblacions participants als turistes
i veïns de les tres comarques és el principal propòsit baix el
títol:

Carcaixent, Sueca i Montroll i una ampla llista de temàtiques

“Entre

comarques

2014”.

Amb

aquesta

iniciativa

descobrirem rutes patrimonials com la d’Alzira, Llutxent,
Ontinyent i Cullera, rutes naturals con Montitxelvo, Salem,
Polinyà del Xùquer i Terrateig i rutes gastronòmiques com

degustació gastronòmica. Les inscripcions es realitzen de
forma on line per tal de fer la reserva de les places. Tota la
informació sobre el programa turístic està a la pàgina web i
les xarxes socials de les Mancomunitats (www.valldalbaida.com i
www.riberaturisme.com

).

Link del programa i tríptic de les rutes turístiques Entre
Comarques 2014
http://valldalbaida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1886:entre-

comarques-2014-ok&catid=351:uncastellano&Itemid=294&lang=ES
Link inscripcions rutes turístiques Entre Comarques 2014
https://docs.google.com/forms/d/1gGLfWNVB9mini2bdj_DEC4noZ0HvmqXDgBJE_BvJR
7o/viewform

