La degustació s'organitza tots els dimecres en dos torns que començaran a les 16:45 o
a les 19:00 i acabaren a les 19:00 i a les 21:15 respectivament.
ITINERARI
-

-

-

-

-

-

Prepack: enviament de correu electrònic amb mapa de la zona i descripció de
com arribar al punt de trobada.
0-15 min: benvinguda en el punt de trobada un amfitrió vos esperarà en el punt
de trobada acordat i vos explicarà en què consisteix la degustació i la història del lloc
en què vos heu reunit.
15-45 min: passeig cap a l’horta d’Andreu, junt amb el vostre amfitrió que vos
guiarà en el camí i vos anirà comptant diverses històries del poble, de la seua
història i de la seua naturalesa caminareu 1 km cap a l'horta d'Andreu. En el camí
podreu veure antics molins de vent, forns romans i replecs de bosc verge.
45 min-1 h: presentació d’Andreu. Breu presentació d'Andreu i les seues hortes on
podreu començar a disfrutar de les vistes coneixent de primera mà els seus
coneixements de la zona i de l'agricultura ecològica.
1h --- 1h30min: passeig per l’horta, Andreu vos explicarà de primera mà les
seues hortes i plantes, vos ensenyarà com és la planta del cacauet (cultiu
tradicional de la zona), vos explicarà alguna tasca que es pot fer amb les
tomaques i vos invitarà a arreplegar les tomaques que aneu a degustar.
1h30 min --- 2h: degustació de tomaca de la terra, en el mateix bancal d'Andreu
provareu les tomaques, carabassetes i altres verdures de temporada que hagueu
pogut recol·lectar i vos ensenyarem algunes receptes de la zona que vos
sorprendran.
2h --- 2h15min: passeig de tornada fins al pont de trobada, continueu la ruta de
manera circular durant un tram, i està vegada sols, tornareu al punt de partida on
haureu deixat els cotxes. El passeig és d'1 km, en este cas costa dalt, on podreu veure
les restes d'un pou i alqueria Àrabs i nombrosos horts dels veïns del poble (en un
d'ells sol haver-hi un veí major assentat en la seua horta que ven les seues verdures)

Un grup al bancal d’Andreu

Tallant les tomaques

COSES A PORTAR:
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Gorro o barret
- Crema solar
Calçat i roba còmoda (es recomana sabata tancat per a caminar
còmodament)

L'experiència inclou un passeig d'anada i tornada d'1 km per tram (costa dalt a la volta) per
carretera asfaltada majoritàriament o camí de terra. És un passeig molt lleuger, apte per a
persones en cadira de rodes (si bé necessitaran de l'ajuda d'algú en trams del pendent de volta).

DADES BÀSIQUES DE L’EXPERIÈNCIA
-

GRUP MÁX.: 15 PERSONES
NOMBRE D’AMFITRIONS: 2 (Andreu y un amfitrió)
DATES: tots els dimecres en dos torns (17:00 i 19:00)

PREU (per persona)
-

Preu net:
Gastos de gestió:
IVA:
PREU TOTAL:

11,4€
5€
3,1€
19,5€

El preu inclou: benvinguda en el punt de trobada, 1 amfitrió explicant i contextualitzant la
degustació, la benvinguda i acompanyament d'Andreu en els seus bancals; degustació de
productes de l'horta d'Andreu, pa, oli, vi i aigua.
El preu no inclou: acompanyament de volta al punt de trobada, segurs, qualsevol servici no
mencionat en el paràgraf anterior.
* El pagament del preu implica l'acceptació dels termes i condicions que regeixen les activitats i
vacacions de to the core of things s.l.u. (disponible en castellà).
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