
 

RUTES PER BOCAIRENT I SERRA MARIOLA MES DE MARÇ  
DIUMENGE 1. RUTA CULTURAL CAMINS MEDIEVALS 

 

Foto Juan Sanz 

Farem un recorregut pels principals racons del barri medieval, on els seus 
carrers laberíntics i empedrats i les seues placetes ens transportaran fins 
l’Edat Mitja. Visitarem també les Covetes del Colomer, antics graners 
islàmics; la Cava de Sant Blai, un antic pou de neu del segle XVIII i la plaça 
de bous més antiga de la Comunitat Valenciana.  

Punt de trobada: plaça Ajuntament 12 h 

Preu: 4 € majors de 12 anys 

 

DISSABTE  7. RUTA SENDERISTA 

RUTA DE LES ERMITES DE LA SERRA MARIOLA (SANT JAUME I SANTA 
BÀRBARA). Ruta de senderisme en la que ens endinsarem en la Serra 
Mariola per a conèixer dos de les seues ermites més importants: l’ermita de 
Sant Jaume i l’ermita de Santa Bàrbara. A més, parlarem de la vida als 
masos. 
Punt de trobada: Parking Hotel l’Estació. 10 h 

Distancia 9 km aprox. Dificultat mitja. 

 Duració: 3,5 hores aprox. 

Preu: 4 € majors de 12 anys 
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DIUMENGE 15: Ruta cultural Camins Medievals 
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Farem un recorregut pels principals racons del barri medieval, on els seus 
carrers laberíntics i empedrats i les seues placetes ens transportaran fins 
l’Edat Mitja. Visitarem també les Covetes del Colomer, antics graners 
islàmics; la Cava de Sant Blai, un antic pou de neu del segle XVIII i la plaça 
de bous més antiga de la Comunitat Valenciana.  

Punt de trobada: plaça Ajuntament 

Preu: 4 € majors de 12 anys 

 

DISSABTE 21. RUTA DE SENDRISME. EL NAIXEMENT DEL RIU VINALOPÓ 
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 La Serra Mariola és famosa per la quantitat de fonts i naixements d’aigua que 
podem trobar en ella. Ens endinsarem fins al naixement del riu Vinalopó i 
visitarem també el Castell del Vinalopó. 

Punt de trobada: Parking Hotel l’Estació (anirem en cotxe fins l’inici de la ruta). 
10 h 

Dificultat mitja. Distancia 8km aprox. Duració 4 hores aprox. 

Preu: 4 € majors de 12 anys 
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 DIUMENGE 29. RUTA CULTURAL TEMÀTICA. RUTA GASTRONÒMICA 
Passeig gastronòmic pels carrers i places del Bocairent medieval a través 
del qual coneixerem les diferents cultures i la seua gastronomia i com 
aquesta ha arribat fins als nostres dies. A més, visitarem les Covetes del 
Colomer, la Cava de Sant Blai i hi haurà una xicoteta degustació de 
productes. 

Punt de trobada: plaça Ajuntament 12 h 

Preu: 4 € majors de 12 anys 

 
 

 
 

 


