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MULTIAVENTURA A LES HOCES
DEL CABRIEL
24 i 25 de maig
Preu: 161½.
Inclou: transport, allotjament en
alberg, des del dinar de dissabte al
dinar de diumenge i tres activitats
(barranc aquàtic, multiactivitat i
caiac).
MUSICAL: HOY NO ME PUEDO
LEVANTAR (MADRID)
31 de maig i 1 de juny.
Preu: 157½.
Inclou: transport, entrada al
musical, allotjament i desdejuni del
diumenge.

Informació i inscripcions
Centres Joves de Mislata
C/ Major, 36. Tel. 963 990 340
C/ Túria, 12. Tel. 963 837 141.

EIVISSA
27, 28 i 29 de juny.
Preu: 170½.
Inclou: transport i allotjament
(MP del dissabte i desdejuni del
diumenge).

BOCAIRENT
Moltes vegades ens n’anem lluny a la
recerca de llocs amb encant i oblidem
que prop d’ací també hi ha llocs
realment bells. Un d’estos tresors és
Bocairent, un preciós poble que està
a tan sols 95 km de València,
perfectament ubicat als peus
de la Serra de Mariola. Es pot
anar ﬁns allí des de València
amb autobús però com els
horaris són tan restringits és

PIRAGÜISME AL CABRIEL
12 de juliol
Preu: 35½.
Inclou: transport, material i classes.
EXPO SARAGOSSA
19 i 20 de juliol
Preu: 97½.
Inclou: transport, assegurança de
viatge, entrada T1, allotjament i
visita a Tarazona.
EXPO SARAGOSSA
23 de juliol.
Preu: 45½
Inclou: transport, assegurança de
viatges i entrada T1.
FESTIVAL CONTEMPOPRANEA
25, 26 i 27 de juliol.
Preu: 42½.
Inclou: transport.

més recomanable anar
amb cotxe particular.
Bocairent és una mostra
del pas de diverses
cultures a través dels anys.
Cal destacar la seua impressionant
panoràmica des de la carretera i el seu
barri medieval que tanca racons de gran
bellesa. És possible realitzar rutes, que

estan senyalitzades, entorn del poble
per a vore els seus voltants i delectar-se
amb els bonics paisatges mediterranis
que l’envolten. També es poden visitar
les seues ermites, les covetes dels moros,
la cava de Sant Blai (antic depòsit de
neu), la seua original plaça de bous
excavada a la roca i els seus museus
(arqueològic, fester i parroquial).
Les seues gents són amables i senzilles i
la seua gastronomia arreplega l’art de
la cuina valenciana i de la manxega.
Sense cap dubte, Bocairent és un destí
perfecte per a amants de la cultura, de
la naturalesa i dels pobles amb encant.

Dades d’interés:
Tourist-Info Bocairent
Pl. De l’ Ajuntament, 2- 46880
Bocairent
Tel.: 962 905 062
www.bocairent.org
bocairent@touristinfo.net
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