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Gaudint la Mar
Platja de Tavernes

Tavernes de la Valldigna naix al cor
del Mediterrani. L’onatge de la mar
junt amb el vent Garbí, han format
les dunes de les platges de La
Goleta i Tavernes on es pot gaudir
d’aigües netes i recórrer llargues
extensions d’arena daurada.
Les dues platges estan dotades de les
infraestructures necessàries per a la
pràctica d’esports nàutics, i a més,
disposen d’espais comuns a l’aire
lliure per a activitats lúdiques.
També compten amb els distintius
Bandera Blava i Q de qualitat turística.

Cordó dunar

El cordó dunar que encara roman verge, està poblat de fauna i flora
autòctones que permeten una delicada transició entre el fèrtil paisatge de
tarongers i el trencar de les ones damunt l’arena.

Kite surf

Mirant la Vall
Vista des del mirador

Tavernes s’alça al cor de La
Valldigna. Aquesta vall en forma
de ferradura que mira a la mar, és
terra d’aigua que naix del subsòl.
Els nombrosos ullals i fonts
naturals que brollen al territori,
formen un paisatge únic. El visitant
no pot deixar de veure el paratge
del Clot de la Font.
El riu Vaca travessa la vall i l’horta
del terme, dotant els nostres
cítrics d’un sabor i una textura
incomparables.

Clot de la Font

Vista de la vall

Existeixen camins i sendes per fer un
recorregut per la vall i viure de prop
aquestes sensacions.

Ruta dels sentits

Flor de taronger

Recorrent la Muntanya
Alt de Les Creus

Tavernes de la Valldigna descansa al
cor de dues cadenes muntanyoses.
Aquestes serres són un balcó al
Mediterrani que permeten gaudir
d’unes vistes precioses de la vall.
Recomanem visitar l’ermita de
Sant Llorenç i el mirador.

Vista des de Sant Llorenç

Ermita de Sant Llorenç

El traçat de les nostres
muntanyes
fan
possible
la pràctica d’esports com
el senderisme, el ràpel o
l’espeleologia. També es pot
ascendir per una via ferrata
o fer una passejada per les
diferents sendes amb la
bicicleta o muntats a cavall.
Tavernes es troba en un lloc
ideal arropada per les dues
muntanyes que la fan especial,
Les Creus i L’Ombria.

Ràpel de Les Creus

Passejant per la Ciutat
Calvari

Tavernes de la Valldigna és una
ciutat amb cor de poble. Alfons XIII
li va atorgar al nostre municipi el
títol de ciutat en desembre de l’any
1916.
En el centre històric es pot visitar
l’església de Sant Pere Apòstol,
el Calvari, el mercat municipal i
la plaça Major on contemplem la
façana de l’Ajuntament que data de
1879.
Baixada a l’Esglesia Sant Pere

Casa de la Cultura i biblioteca

Des de la Casa de la Cultura naix
el passeig de Colon, que fa el
recorregut de l’antic tren de via
estreta que unia Carcaixent i Dénia.
Als afores de la ciutat es trobaven
els sequers d’arròs, convertits ara
en zona residencial.

Campanar de l’Esglesia Sant Pere

Descobrint la Història
Cova del Bolomor

Tavernes de la Valldigna està
present al cor de la història. Fa
400.000 anys, els hòmens elegiren
aquestes acollidores terres per
establir-se, concretament a la cova
del Bolomor, i des d’aleshores, han
anat succeint-se diferents pobles
per habitar aquest lloc tan especial.
Els ibers, els romans, els àrabs o
els cristians han anat deixant al
nostre territori petjades de la seua
estada que han enriquit la bellesa
natural del nostre terme.

Molí Vell

Molí de Tonet

Torre de guaita

Ermita de Sant Llorenç d’Alcudiola

Antiga alqueria de Ràfol

Molló

Vivint la Festa
Paelles nocturnes durant les festes patronals

Tavernes de la Valldigna viu al cor de
la festa. Els seus habitants viuen amb
passió la celebració de les falles, la
música, la pólvora i el foc. El mateix
foc que encén la foguera de Sant
Antoni pel mes de gener o que permet
fer el concurs nocturn de paelles pel
setembre, coincidint amb les festes
del poble. Unes festes carregades
de tradició que comencen i acaben
amb la processó del Crist de la Sang
i de les que destacarem el concurs
de xarangues, el ball de disfresses i
l’ofrena de flors a la Mare de Déu de
Lourdes.

Falles

Festivitat de Sant Antoni

Però és en l’estiu quan el temps
permet fer més celebracions,
començant pels focs de la nit de
Sant Joan, els porrats del Clot de
la Font i Sant Llorenç o les festes
del Santíssim Crist de la Sang,
patró de la ciutat.

Correfocs de la nit de Sant Joan

Falles

Participant de la Tradició
Porrat del Clot de la Font

Tavernes de la Valldigna porta al cor
les tradicions: els balls populars, la
dolçaina i el tabalet, el cant d’albades,
els porrats del Clot de la Font i de Sant
Llorenç, les processons de Setmana
Santa que acaben amb el popular
i joiós Encontre del diumenge de
Pasqua,...
Tots aquests costums conformen a la
gent del nostre poble.

Dolçaina i tabalets

Encontre del diumenge de Pasqua

Un poble que destaca per la seua artesania, els seus brodats, sinagües,
cancans, vestits tradicionals valencians i vestits de comunió.

Balls populars

Assaborint la Gastronomia
Concurs d’arròs al forn amb cigrons i panses

Tavernes de la Valldigna és una ciutat
que conserva costums de poble. Cada
època de l’any arriba unida a diferents
plats i dolços elaborats amb els
productes que ens dona la terra.
Així podem destacar els pastissets de
moniato, els rotllets d’anís, la coca de
mestall, l’arròs caldós, els bunyols de
carabassa, l’arròs al forn, el caramull,
les tonyes amb nous i panses, la
coca cristina, el pebre en salmorra,
els pebres farcits, la coca de pebre i
tomaca o el torró de cacau.

Pastissets de moniato

Caramull

Taronges

També cal destacar d’una
manera
especial
les
taronges de la Valldigna
que tenen un sabor únic i
incomparable. La saviesa
dels llauradors afirma que
són les més dolces i les
més primerenques de la
regió.

Tonyes

Escoltant la Música
Banda de música

Tavernes de la Valldigna
sent la música al seu cor.
Cada any tenen lloc dos
festivals que atrauen a
milers de joves: el Festivern,
per cap d’any i l’Iboga en
estiu.
La nostra tradició musical
fa que comptem amb una
escola de música en la que
es formen els components
de la Banda.
Concurs de xarangues

Festival de corals

En estiu també es celebra un festival de bandes per als músics més
jóvens. En juliol té lloc el festival Pop al Carrer amb les propostes
musicals i espectacles més alternatius i el festival de corals Cançons
a la Mar que esdevé el primer diumenge d’agost. En setembre,
durant les festes del poble, es celebra un concurs de xarangues. I
quan arriba la tardor ens trobem amb el concurs de composició per
a quintet de vent.
Destaquem també diversos cors que ofereixen concerts al llarg de
l’any i el nostre Festival més internacional, el Sete Sóis Sete Luas,
una proposta de músiques de la Mediterrània que ens permet gaudir
cada estiu dels sabors i els sons de les cultures més pròximes a la
nostra.

Practicant l’Esport
Volta a peu

La ubicació de Tavernes de la Valldigna
fa que visca lligada a l’esport. El fet
de tindre la mar i la muntanya tan
a prop permet practicar esports
com l’escalada, el senderisme,
l’espeleologia o el kite surf.
Al llarg de l’any es celebren diversos
esdeveniments esportius com la
Volta a Peu per la platja de Tavernes,
el campionat de rugbi platja, el MUT
(Mondúber Ultra Trail) o el campionat
autonòmic d’escalada.
Campionat de rugbi

Pesca amb rall

També hi ha tradicions que es mantenen vives com la pesca amb rall que
torna d’estiu en estiu.

Ràpel de Les Creus

Com arribar-hi
a València
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Xàtiva
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Tavernes de la Valldigna està
comunicada mitjançant la xarxa de
carreteres: l’autopista de Mediterrani
AP-7, la nacional València-Alacant
N-332 i l’autovia València-Albacete
que enllaça amb la CV-50. També es
pot arribar en el tren de rodalies des
de València amb la línia C-1.

Barx Simat

Gandia

Oliva

a Alacant

Dades d’’interés
Informació turística
TOURIST-INFO Tavernes de la Valldigna
Av. la Marina, s.n. (platja)
Tel.: 962 885 264
Fax: 962 042 983
www.turisme.tavernes.es
www.tavernes.es
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