Turisme a Elx

Turisme a Elx
Una guia de lectura fàcil

El text que teniu a les mans és una Guia Turística d’Elx de
lectura fàcil.
La lectura fàcil és una manera de fer els textos accessibles
per a tots.
La lectura fàcil és útil per a tot el món, però encara més per
a les persones amb problemes de lectura, les persones que
patixen alguna discapacitat intel·lectual, els immigrants que
no parlen la nostra llengua, els xiquets, les persones amb
problemes de llenguatge, etc.
Comprendre els textos és fonamental per a tenir informació
sobre moltes coses.
A pesar d’això, de vegades escrivim d’una manera difícil
d’entendre i convertim l’escriptura en una manera de
discriminació per a moltes persones.
Per este motiu, l’Ajuntament d’Elx ha creat el Pla de Turisme
Inclusiu, que presentà en l’any 2014.
L’objectiu del Pla de Turisme Inclusiu és que totes les
persones que visiten Elx puguen gaudir de la ciutat, de la
seua bellesa i de les activitats oferides.
Benvinguts a Elx!
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Paper ecològic

Com s’usa la Guia de Turisme d’Elx
En la guia trobareu 5 rutes importants: la ruta urbana, la ruta
de compres, la ruta monumental, la ruta del Palmerar i la ruta
d’espais naturals i platges.
Al punt d’inici de cada ruta trobareu un mapa o plànol on
podeu veure on es troben les coses més importants.
Cada ruta proposa als visitants una sèrie d’activitats i inclou
fotos dels llocs que poden visitar-se.
Trobareu informació dels llocs i dels monuments, com
ara l’horari, el preu, l’adreça, com arribar-hi, si són llocs
accessibles i si hi ha audioguies.
La Guia de Turisme d’Elx vos explica també les festes que se
celebren durant tot l’any i quines activitats especials es poden
fer, com per exemple muntar a cavall o prendre el tren turístic.
Finalment, la guia inclou informació per a arribar a Elx i vos
indica com anar d’un lloc a l’altre dins de la ciutat.
Per si ho necessiteu, al final de la guia trobareu els telèfons de
la policia, dels hospitals i dels bombers.
Després dels telèfons hi ha també un llistat de paraules difícils
amb les seues definicions que pot resultar-vos útil.
Esperem que vos agrade molt la Guia... i que ens veiem
prompte a Elx!
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Estos dibuixos vos ajudaran a usar la Guia
Lectura fàcil

El símbol de lectura fàcil significa que els textos són senzills
i es comprenen fàcilment.
Informació útil

Internet gratis

Preus

Audioguia

On es troba?

Localització en el
mapa

Telèfon

Adreça

Pàgina web
Horaris

Horaris
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Correu electrònic

Ajudes-Accessibilitat

Espai accessible
(es pot accedir amb
cadira de rodes)

Espai accessible
si se sol·licita
amb antelació

Paraula difícil
(vegeu el llistat de
la pàgina 139)

Com arribar-hi

A peu

Amb bicicleta

Amb cotxe

Amb taxi

Amb autobús urbà

Amb autobús de
mitjana distància

Amb tren

En avió
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Salutació
Al nostre país, com arreu
del món, convivim persones
amb capacitats diferents.
Hui en dia, creiem que tot
el món té dret a gaudir
de llocs i servicis sense
discriminació. Això només
és possible si aquests llocs i
servicis són accessibles.
L’Organització Mundial del
Turisme (OMT) va dir l’any
1980 que les persones amb
discapacitat tenen dret a
fer turisme i a utilitzar el seu
temps lliure com vulguen, a
tenir vacacions i a gaudir de
llibertat per viatjar.
El dret al turisme de les persones amb discapacitat està
també reconegut a Espanya i a Europa.
L’Ajuntament d’Elx vol fer la ciutat accessible per a tots.
Per això ha creat el Pla d’Acció per a les persones amb
discapacitat 2012-2016.
Dins d’aquest Pla d’Acció per a la Discapacitat està el Pla de
Turisme Inclusiu, coordinat per Visitelche.
L’objectiu del Pla de Turisme Inclusiu d’Elx és aconseguir que
tots els servicis turístics siguen accessibles a les persones
amb dificultats per a moure’s, comunicar-se o comprendre.
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L’Ajuntament d’Elx va presentar en gener del 2014 un dibuix
que anomenem “distintiu” i que servix per a reconèixer
els comerços i servicis accessibles. Aquesta campanya
s’anomena Elx Ciutat Accessible.
L’Ajuntament només atorgarà aquests distintius als comerços
i servicis turístics on tot el món puga accedir i participar amb
igualtat.
És una satisfacció per a mi presentar-vos aquesta Guia
Turística d’Elx, redactada amb un llenguatge senzill i clar
que tots podem entendre, i que vol fer d’Elx una ciutat per a
tots.
Esta guia vos ajudarà a preparar la vostra visita a Elx perquè
inclou tota la informació en lectura fàcil sobre rutes, museus,
compres o festes. També vos ajudarà a organitzar els vostres
moments d’oci i de temps lliure.
Amb la col·laboració de tots treballem per millorar la vida
de les persones amb discapacitat. Per això, vull agrair
a Visitelche que haja cregut en aquest projecte des del
principi i a l’Associació APSA per dedicar el seu temps i la
seua il·lusió a l’elaboració de la guia.
Espere que aquesta guia servisca per a mostrar també
la bellesa de la nostra ciutat a totes les persones amb
capacitats diferents.

Mercedes Alonso García
Alcaldessa d’Elx
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Plànol d’Elx

A7

Autovia

ani A-7

diterr
del Me

0

rra

ni

N-34

ed

ite

1

2

N-340

Elx

-S

51

Au

to

via

de

lM

Elx

an

ta

Po

la

CV
-8

3
CV-85

CV-855

CV-8

65

2

33

N-

16

A79

Alacant

Espanya
Aeroport
d’Alacant-Elx

2

Comunitat
Valenciana

N-33

Pàgina

1

Elx zona urbana

2

Elx zona centre
Carreteres
i autovies

Ruta urbana

22

Ruta de compres

32

Ruta monumental

36

Ruta del Palmerar

76

Ruta d’espais
naturals i platges

88
17

Informació general sobre Elx
Els orígens d’Elx
La ciutat d’Elx té molts segles d’història. Ací teniu
informació sobre els esdeveniments més importants.
Segles V aC
Ibers i Romans
Aquests anys van ser
claus en el creixement
de la ciutat antiga

VIII dC
Francs, Germànics,
Bizantins i Visigots

Ciutat antiga
Colonia Iulia Ilici Augusta

Hui
L’Alcúdia

Per això les persones nascudes a Elx s’anomenen
il·licitans
Què van fer?
- Van construir grans edificis

- Van construir esglésies importants

- Van fer moltes escultures
- Van tindre moneda pròpia (que era
molt important a l’època)
18

Segles IX i X

Segle XIII

Àrabs

Cristians

Van començar a construir
i a viure a Ils

Jaume I va conquistar
la ciutat

Ils

Elx

Què van fer?

Què van fer?

- Van construir
la ciutat nova

- Van expulsar els àrabs
del centre de la ciutat

- Van construir un
sistema per a conduir i
emmagatzemar l’aigua
en la ciutat
palmerar

- Els àrabs van
començar a viure al
Raval de la Moreria
- Hui, aquest barri es
coneix amb el nom de
Raval de Sant Joan
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Informació general sobre Elx
Premis i reconeixements
Elx és la tercera ciutat més gran de la Comunitat Valenciana.
La primera és València, la segona és Alacant, i Elx és la
tercera.
Elx és una ciutat amb moltes palmeres.
Dins de la ciutat es poden visitar monuments, o passejar pels
seus jardins.
Prop del centre de la ciutat podem visitar l’espai on es trobava
la ciutat fa molts anys, i també platges, horts i parcs naturals.

Elx ha rebut premis importants de la UNESCO:
L’any 2000: El Palmerar va ser declarat Patrimoni de la
Humanitat.
L’any 2001: El Misteri d’Elx va ser declarat Patrimoni Oral
Immaterial de la Humanitat.
L’any 2009: El Centre de Cultura Tradicional Museu Escolar de
Puçol es va incloure en el Registre de Pràctiques Exemplars.
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El calçat i la seua importància econòmica a Elx
Des de fa més de 200 anys, a la
ciutat d’Elx es dissenyen i cusen
sabates que després es venen
dins del nostre país i a l’estranger.
Elx és una de les ciutats més
importants quant a la fabricació
de calçat arreu del món.
Les fàbriques de sabates han donat treball a molta gent d’Elx.
Les fàbriques també han fet guanyar diners a molta gent.
No pots anar-te’n d’Elx sense veure botigues de sabates!
Mira l’apartat de la Ruta de Compres per a tindre més
informació sobre on es troben les botigues de sabates més
importants.
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Informació turística

Zona de vianants

Aparcament

1

Plaça de Baix

2

La Corredora

3

La Glorieta

4

Casino

5

Plaça del Congrés Eucarístic

6

Ambient 1. Centre ciutat

7

Ambient 2. Barri del Raval

8

Ambient 3. Polígon Altabix

9

Camp de futbol Manuel Martínez Valero
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Ruta urbana
Si vos voleu moure pel centre de la ciutat, podeu començar
la ruta en la Plaça de Baix, seguiu pel carrer Corredora fins a
la Glorieta.
L’Ajuntament és a la Plaça de Baix, i també hi ha botigues i
cafeteries.
La Corredora és el carrer principal de botigues i comerços
de la ciutat.

A més, en aquest carrer veureu cases i palaus de gent
important de la història d’Elx.
Aquest carrer s’anomena La Corredora perquè fa molts anys
ací es feien curses de cavalls.
Fa molts anys, el tren anomenat “Xitxarra” que feia el
recorregut Alacant-Crevillent, passava per aquest carrer.
Actualment, pel carrer Corredora passen les desfilades de
Moros i Cristians, la Cavalcada dels Tres Reis Mags, l’arribada
de Cantó a Elx, i la processó del Diumenge de Rams.
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Ruta urbana
La Glorieta va ser el primer jardí públic d’Elx.
Hui, la Glorieta és un lloc tranquil on podeu gaudir de les
terrasses i dels cafés, tapes i gelats casolans.

Només heu de decidir què vos agrada més!
El Casino es trobà durant molt de temps en la Glorieta, però
ara és al carrer Racó de Sant Jordi número 1.
El Casino era el lloc on es reunien les persones de grans
coneixements i polítics.
També podeu gaudir de les terrasses a l’aire lliure de la
Plaça del Congrés Eucarístic, al costat de la Basílica de
Santa Maria.
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Ruta urbana
On menjar
Elx oferix moltíssimes activitats, i una d’elles és tastar els
menjars típics de la ciutat.
Al centre de la ciutat hi ha molts bars i cafeteries on podeu
menjar.
Molts dels ingredients utilitzats en la cuina d’Elx venen
directament del camp i del mar, que és molt prop de la
ciutat.
El plat més conegut
d’Elx és l’arròs en
costra (“arròs amb
crosta”).
L’arròs en costra és
similar a una paella,
però se li afigen ous
batuts abans de ficar
l’arròs al forn, on els
ous es couen amb la
calor.
Un altre plat molt típic és l’arròs amb conill i caragols, l’arròs
amb verdures i l’arròs amb ceba i bacallà.
Per Nadal, quasi totes les famílies mengen escudella i carn
d’olla amb terongetes (pilotes de carn).
Les terongetes són una espècie de mandonguilles, però més
grans, que es fan amb carn capolada, pinyons, julivert, all,
embotit, pa ratllat i ou.
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Ruta urbana
Podeu menjar pel centre de la ciutat, en el camp d’Elx o a la
platja.
El restaurant més conegut d’Elx es troba a Perleta i ha rebut
premis molt importants.
S’anomena La Finca.
Per a aplegar al restaurant heu d’anar en cotxe a Perleta,
una de les pedanies del camp d’Elx.
El trajecte dura uns 15 minuts.
El restaurant La Finca té una estrella Michelin i dos sols en la
guia Campsa. A més, va rebre huit punts en Gourmetour.
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Ruta urbana
A Elx podeu tastar i comprar molts aliments típics, com ara:

Menjars salats:
Tot tipus de saladures: ous de tonyina, moixama, bonítol,
sardines de bóta...
Formatges de cabra i d’ovella fets de manera artesanal.

Oli d’oliva Mare de Déu.
Coca amb sardines, coca farcida, coca de verdures i coca
de molletes.

Fruita de temporada:
Les fruites més típiques són els dàtils, la magrana mollar, les
figues, el meló dels Carrissals...
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Ruta urbana

Menjars dolços:
Les postres típiques són el pastís d’ametla mòlta, el pa de
figa, la mona de Pasqua i la fogasseta (una mona sense l’ou
dur), les pastes fullades, les almonjàvenes, els rotllos d’ou,
els rotllos d’anís, i els rotllos de taronja.
No vos perdeu tampoc els gelats i granissats d’orxata, el
gelat de llimó, el gelat de mantegada i el granissat d’ordi.

Per a beure:
Vos aconsellem que tasteu el licor de tomaní, anomenat
“cantueso”, l’anís de paloma (el nugolet), el licor de dàtil i el
licor d’herbes aromàtiques (anomenat Cabasset).
Pàgina web: http://www.visitelche.com/va/gastronomia/
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Ruta urbana
Per gaudir de la nit
A Elx podeu eixir per molts llocs diferents i divertir-vos molt
bé en tots ells.
Hi ha locals amb tota classe de música.
Podeu triar entre tres ambients diferents segons la música,
els menjars i la beguda que més vos agraden.
Ambient 1. Al centre de la ciutat trobareu terrasses, pubs
irlandesos, disco-pubs i locals de copes.
Dijous, divendres i dissabte són els dies que més gent hi ha
als carrers gaudint del temps lliure.
No vos preocupeu si no trobeu lloc on aparcar.
Teniu al vostre abast aparcaments públics (on cal pagar per
a aparcar):
Enfront de l’Oficina de Turisme: Traspàlacio.
Al costat del teatre: Gran Teatre.
Al costat del Centre de Congressos: Porta de la Morera.
Al carrer Alfonso XII: Puente Rey.
A l’avinguda Joan Carles I, 7: Garaje Sol
Hi ha també un aparcament gratuït a l’aire lliure darrere
de l’estació de tren Elx-Parc.
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Ruta urbana
Ambient 2. Al Raval hi ha bars on tastareu tapes boníssimes,
i també pubs i teteries.
És millor anar al Raval a peu o amb la línia J d’autobusos
urbans. Els carrers del Raval són molt estrets i és difícil
circular en cotxe.
Ambient 3. El polígon d’Altabix és la zona on es troben les
discoteques més grans.
Per arribar-hi, podeu agafar l’autobús urbà que comença a
circular a les 23:00 i s’acaba a les 6:00 h.
Si voleu més informació: http://auesa.es/lineas_mapa.swf.
Els baixos del camp de futbol de l’Elche Club de Fútbol,
l’estadi Manuel Martínez Valero, tenen discoteques, pubs i
cafeteries. Per arribar-hi haureu de prendre l’autobús nocturn
o el cotxe.

On dormir
A Elx hi ha llocs on dormir de moltes classes i preus
diferents.
Són tan variats que pots triar un hotel important i amb
història, com per exemple l’hotel Huerto del Cura, que es
troba dins del palmerar mateix, i també pots quedar-te al
Càmping Internacional La Marina, en la carretera nacional,
km 76, en direcció a la Marina.
http://www.visitelche.com/va/allotjament/

31

Ruta de compres
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Ruta de compres
A la ciutat
Als carrers Corredora, Hospital, Troneta, Glorieta, Trinquet,
Carrer Ample, Fregassa, Bisbe Tormo, Salvador i Almòrida
trobareu botigues de molts tipus on podeu comprar tota
classe de coses.
A més, Elx té tres centres comercials: L’Aljub, El Corte Inglés
i El Sauce.
L’empresa Salvador Artesano té la botiga-fàbrica de sabates
més gran d’Europa. En les seues botigues pots comprar
sabates de moltes marques.
La seua botiga a Elx es troba en el kilòmetre 53 de la
carretera nacional Alacant-Múrcia. Per a més informació:
http://salvadorartesano.com/

Al Parc Empresarial d’Elx

Al nou parc empresarial d’Elx, situat en la pedania de
Torrellano, a 7 kilòmetres del centre de la ciutat, està la ruta
d’ofertes, també coneguda com a Ruta Outlet.
En la Ruta Outlet podeu comprar sobretot calçat, roba i
complements.
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Ruta de compres
Algunes de les marques més conegudes que podeu trobar
en la Ruta Outlet són: Cuplé, Garvalin, Geox, Gioseppo,
Kelme, Martinelli, Mustang, Nordikas, Panamá Jack,
Pikolinos, Tempe (grup Inditex), WondersixTi.
L’empresa Pikolinos té un museu del calçat sobre com han
canviat les sabates fins hui. Pots veure-ho gratuïtament en la
planta de dalt de la seua botiga.
Si voleu visitar-lo i anar amb un grup d’amics, podeu reservar
una visita guiada.
Pàgina web: http://www.visitelche.com/va/turisme-cultural/
visitas/elche/museos/museo-del-calzado-pikolinos/
També podeu visitar la sala Mustang Art Gallery en l’edifici
de la seu de Mustang.
La Mustang Art Gallery té com a objectiu promoure l’art dels
jóvens actuals.
La sala oferix també xarrades, concerts, exposicions i tallers.
Pàgina web: http://www.mustangartgallery.com/
Horaris

Podeu consultar els horaris de les botigues en la
pàgina web http://www.rutaoutlet.es/

Línia 1A: des d’Elx i l’aeroport.
Línia 1B: des d’Elx, Torrellano,
l’Altet i els Arenals del Sol.
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Zona de vianants

Parc Municipal
Centre de visitants
Molí Real
Torre dels Vaïllo
Museu Arqueològic i d’Història d’Elx Palau d’Altamira
Basílica de Santa Maria
Torre del Campanar
Museu de la Mare de Déu
Museu Municipal de la Festa
Torre de la Calahorra
Convent de la Mercé
Banys àrabs
Ajuntament
Torre de Calendura i Calendureta
Gran Teatre
Museu Paleontològic
Museu d’Art Contemporani
Centre de Cultura Tradicional – Museu Escolar de Puçol
Museu de l’Alcúdia
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Ruta monumental
A Elx trobareu molts tipus de museus.
Hi ha museus que expliquen els orígens de la ciutat.
Hi ha museus que parlen de la història de la ciutat i de la
seua contornada.
Hi ha museus que mostren la cultura d’Elx, els oficis i
treballs, els seus costums i com vivien els habitants de la
ciutat fa molts anys.
Hi ha museus que parlen d’art, tant de l’antic com del
modern.
Si voleu fer la ruta
dels museus, es
recomana que
compreu l’abonament
museu.
Aquest abonament
es pot comprar en
qualsevol museu
municipal d’Elx i
també a l’oficina de
turisme.
L’abonament museu servix per a visitar els museus principals
de la ruta durant dos dies.
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Ruta monumental

Un bon lloc per a començar la visita a la ciutat és l’oficina de
turisme.
Aquesta oficina és al costat del parc municipal.
Ací podeu demanar informació sobre els llocs que voleu
veure i com arribar-hi.

i

Adreça: 		
Telèfon: 		
Correu electrònic:

Plaça del Parc 3
966 65 81 96
info@visitelche.com

39

Ruta monumental
Parc Municipal
El Parc Municipal és el jardí més gran de la ciutat d’Elx.

Dins del parc trobareu
el centre de visitants, un
templet de música,

un colomer, un restaurant-cafeteria,

la Rotonda i el Molí Real.
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Ruta monumental

El parc és ple de fonts i
d’estanys.
Hi ha també un estany on
viuen ànecs i cignes.

Horaris

Preus

1

En hivern:
En estiu:

de 7:00 a 21:00 h.
de 7:00 a 24:00 h.

Gratis.

Adreça: 		
Passeig de l’Estació s/n
Correu electrònic: info@visitelche.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
ecoturisme/parques-periurbanos/parque-municipal/
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Ruta monumental
Centre de visitants

El centre de visitants es troba dins del parc municipal.
L’anomenen sovint “l’ou” per la seua forma i color.
Es va construir per motiu de la Fira Industrial del 1946.
Fa anys va ser el museu
arqueològic i de la palma.
Dins del centre podeu veure
un vídeo en què s’expliquen
els esdeveniments més
importants de la ciutat.
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Ruta monumental
Horaris
De dilluns a diumenge, de 10:00 a 18:00 h.

VVenda d’entrades: Oficina de Turisme
1€

Preu general.

0,50€

Estudiants.
Grups.
Carnet jove.
Jubilats.
Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.		
Xiquets menors de 6 anys.
Persones majors amb targeta daurada de
l’Ajuntament d’Elx.
Professors i monitors amb carnet.
Persones amb discapacitat.

Preus

2

Adreça: 		
Telèfon: 		
Correu electrònic:
Pàgina web: 		

Passeig de l’Estació s/núm.
638 01 11 87
info@visitelche.com
www.visitelche.com
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Ruta monumental
Molí Real

El Molí Real es va construir fa uns 300 anys.
Era el lloc on es molia la farina per a les persones importants
de la ciutat.
Les pedres que s’utilitzaven per a moldre el gra es movien
amb l’aigua que aplegava amb força des del pantà.
En l’actualitat, el Molí Real està tancat, però podeu veure’l des
del pont del ferrocarril o des de l’interior del parc municipal.
3
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Adreça: 		
Passeig de l’Estació s/n
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.
com/va/ecoturisme/parques-periurbanos/
parque-municipal/

Ruta monumental
La Torre dels Vaïllo
La torre es troba dins de
l’Hort de la Torre, prop de la
Universitat Miguel Hernández.
La Torre dels Vaïllo servia per a
vigilar i defendre la ciutat d’Elx.
Des de la terrassa de la torre es
veu el Palmerar sencer.
La Torre dels Vaïllo és l’únic
monument que et permet contemplar el Palmerar des de dalt
perquè és dins del mateix palmerar.
Dins la torre hi ha una sala d’exposicions.
Horaris
Diumenges de 11:00 a 14:00 h.

Preus

4

Gratis.
Adreça: 		
Avinguda Ferrocarril s/n
Telèfon: 		
966 65 82 03
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web: 		
http://visitelcheblog.com/general/
la-torre-de-los-Vaïllos-como-mirador-del-palmeral/
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Ruta monumental
Palau d’Altamira - Museu Arqueològic i d’Història
d’Elx

El Palau d’Altamira és un castell d’origen àrab.
Està molt ben conservat.
En aquest castell han dormit persones tan importants com
els reis Jaume II, Pere IV, Alfons III o els Reis Catòlics.
Fa molts anys va ser una
presó, i després una fàbrica
de teixits.
Hui en dia forma part del
museu d’arqueologia.
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Ruta monumental
El Museu Arqueològic i d’Història d’Elx, també conegut com
MAHE, té dues parts:
Part 1. Des dels orígens de la ciutat fins a l’arribada dels
àrabs.
Part 2. Des de la formació de la ciutat nova fins als nostres
dies.
A l’entrada del MAHE podem veure una còpia exacta de la
Dama d’Elx.
Dins de l’edifici del MAHE (part arqueològica) podem trobar
obres d’art molt antigues.

Podreu veure peces de ceràmica i eines
que tenen més de 5 mil anys.

En el Palau d’Altamira (part
històrica) podeu contemplar
peces i obres sobre els
orígens de la ciutat nova fins
al segle XX.
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Ruta monumental
Des de la torre de l’homenatge es veu el palmerar d’Elx.

En les parets de la torre trobareu alguns dels dibuixos que
feien els presoners per contar els dies o per entretindre’s.

La sala de vidre de l’ala de ponent s’utilitza per a
exposicions temporals.
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Ruta monumental
De dilluns a dissabte:
Diumenges i festius:
Horaris

de 10:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 15:00 h.

Els horaris poden variar alguns dies o la torre pot
estar tancada. Per això, abans de la visita cal
consultar la seua pàgina d’internet.
Visites amb guia gratis:
Dissabtes i diumenges: 11.30h i 12.30 h.
Grups: 			Consultar
VVenda d’entrades:

Preus

5

al museu.

3€

Preu general.

1€

Estudiants i grups (màxim 15 persones,
cal reservar amb antelació).

1,50€

Carnet jove. Jubilats. Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges. A més, poden entrar
gratuïtament els xiquets menors de 6 anys,
les persones majors amb targeta daurada
de l’Ajuntament d’Elx, els professors i
monitors amb el seu carnet, les persones
amb discapacitat i amb mobilitat reduïda.

Diagonal del Palau 7
Adreça:		
Telèfon: 		
966 65 82 03
Correu electrònic: mahe.recepcion@ayto-elche.es
http://www.visitelche.com/
Pàgina web: 		
va/turisme-cultural/visitas/elche/museos/museoarqueologico-y-de-historia-de-elche-mahe/
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Ruta monumental
Basílica de Santa Maria

La Basílica és l’església més important d’Elx.
La Basílica està construïda damunt de les restes d’una
mesquita i 2 esglésies.
El rei Jaume I va transformar la mesquita en església.
La primera església es va construir després de l’afonament
de la mesquita. No sabem molt d’aquesta església, només
que era d’estil gòtic. L’església va existir fins a l’any 1492, el
mateix any que Colom va descobrir Amèrica.
La segona església es va afonar a causa d’unes pluges molt
fortes molts anys més tard.
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Ruta monumental
L’església actual va tardar a construir-se uns 100 anys.
La façana de la Basílica és una obra molt important del
barroc valencià.
La façana principal està dedicada a la Mare de Déu de
l’Assumpció, Patrona de la ciutat d’Elx.
Dins de la basílica se celebra tots els anys el Misteri d’Elx.
Horaris

De dilluns a diumenge:
				

de 7:00 a 13:00 h
i de 17:30 a 21:00 h.

Preus
Gratis.

6

Adreça: 		
Plaça Santa Maria, 2
Telèfon: 		
965 45 15 40
Correu electrònic: info@visitelche.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
turisme-cultural/visitas/elche/monumentos/basilica-desanta-maria/
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Ruta monumental
Torre del Campanar

Si pugeu els 170 escalons de la Torre del Campanar, podreu
veure la ciutat d’Elx des de dalt.
Podeu entrar per la porta d’entrada als peus de la torre.
La torre té tres pisos:
- En el primer pis hi ha una exposició de fotografies de la
basílica.
- En el segon pis hi ha fotografies del Misteri d’Elx.
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Ruta monumental
- En el tercer pis podeu veure les quatre campanes de la
Basílica.
Antigament, el campaner i la seua família vivien en aquests
pisos.
Des de dalt de la Torre del Campanar es dispara la palmera
de la Mare de Déu tots els 13 d’agost, a mitjanit.
Amb aquesta palmera de focs artificials s’acaba la Nit de
l’Albà.
Horaris

D’octubre a maig: 		
				
De juny a setembre:

de 11:00 a 14:00 h
i de 15:30 a 17:00 h.
de 11:00 a 19:00 h.

Venda d’entrades: en la torre, dins de l’església.
Preus

7

2€

Preu general.

1€

Xiquets (menors de 10 anys).
Grups (més de 20 persones).

Gratis

Xiquets menors de 5 anys.

Adreça: 		
Telèfon: 		
Correu electrònic:
Pàgina web: 		

Plaça del Congrés Eucarístic
615 33 78 21
elcampanari@hotmail.com
www.campanariomiradorelche.com
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Ruta monumental
Museu de la Mare de Déu

Podem entrar al Museu de la Mare de Déu o MUVAPE per la
Porta de la Comunió de la Basílica de Santa Maria.

La llegenda diu que el dia de Cantó (28 de desembre), fa
molts anys, va arribar a la platja del Tamarit una barca o arca
amb una imatge de la Mare de Déu i la consueta.
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Ruta monumental
Des d’aquell dia, algunes persones han cosit i brodat mantells
per vestir la Mare de Déu.
Altres persones han fet joies per a ella i per a celebrar el
Misteri d’Elx.
Si visiteu el Museu, podreu veure els brodats de la Mare de
Déu i altres coses molt importants.

Horaris

Si aneu en cadira de rodes, demaneu que posen la
rampa que tenen per a poder entrar fàcilment.
Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
				
Diumenges i festius:

Preus

8

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

2€

Preu general.

1€

Xiquets (de 6 a 12 anys).

Adreça: 		
Plaça de Santa Isabel, 6
Telèfon: 		
965 45 56 61
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web:http://www.visitelche.com/va/turisme-cultural/visitas/elche/museos/museo-de-la-virgen/
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Ruta monumental
Museu Municipal de la Festa

El Museu de la Festa és un museu sobre el Misteri d’Elx.
El Museu de la Festa té 2 parts:
Part 1. Nau de l’Ermita de Sant Sebastià: lloc on podeu
reviure el Misteri d’Elx gràcies a un vídeo de mitja hora.
Part 2. Sala d’Exposició
de vestits, d’instruments
musicals i d’objectes de
l’obra del Misteri d’Elx.
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Ruta monumental
Dilluns tancat.
Al museu hi ha un audiovisual d’uns 35 minuts de
duració.
Horaris

De dimarts a dissabte:
				
Passes de l’audiovisual:
				

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
10:15, 11:00, 11:45, 12:30,
13:15, 15:15, 16:00 i 16:45 h.

Diumenges i festius:
de 10:00 a 14:00 h.
Passes de l’audiovisual: 10:15, 11:00, 11:45, 12:30
				i 13:15 h.
Venda d’entrades al mateix museu.
Preus

9

3€

Preu general.

1€

Preu reduït.

Gratis

Diumenges.
Xiquets menors de 6 anys.
Persones amb discapacitat.

Adreça: 		
c/Major de la Vila, 25
Telèfon: 		
965 45 34 64
Correu electrònic: museodelafesta@ayto-elche.es
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
patrimonis-de-la-humanitat/misteri-delx/,http://www.
misteridelx.com/va/
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Ruta monumental
Torre de la Calaforra

La Torre de la Calaforra era la torre de vigilància de l’antiga
muralla de la ciutat.
Es feia servir per a vigilar i defendre el poble en el camí a
Alacant.
La torre que veieu hui fa 15 metres d’alçària, però
originalment en feia més de 25.
Un terratrèmol molt fort va destruir-ne més de 10 metres.
Després es va transformar en la casa de senyors importants
de la ciutat.
Al costat de la torre està l’almodí, on es pesava la farina
i s’emmagatzemaven els cereals per a les persones
importants de l’època.
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Ruta monumental
Anys més tard, l’almodí va ser
un lloc de reunions culturals i
de balls.
Hui en dia, la Torre de
Calahorra s’utilitza per a
exposicions i actes culturals.
Horaris

Preus

10

Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
				
Diumenges i festius:

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

2€

Preu general.

1€

Estudiants.
Grups.
Carnet jove.
Jubilats.
Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.			
Xiquets menors de 6 anys.
Persones majors amb targeta daurada de
l’Ajuntament d’Elx.
Professors i monitors amb carnet.
Persones amb discapacitat.

Adreça: 		
Uberna, 14
Telèfon: 		
966 65 82 43
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/
va/turisme-cultural/visitas/elche/monumentos/
torre-de-la-calahorra//
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Ruta monumental
Convent de la Mercé

L’antic Convent de la Mercé va pertànyer originàriament a
l’Orde dels Mercedaris.
Van demanar als monges mercedaris que convertiren els
antics banys àrabs en una capella.
Les monges clarisses van viure al convent més endavant.
Les Clarisses són unes monges de clausura.
El Convent de la Mercé només es pot veure per fora.
La façana està dedicada a Santa Llúcia.
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Ruta monumental
Horaris
Tancat per restauració.

11

Adreça: 		
Passeig de les Eres de Santa
			Llúcia, 14.
Telèfon: 		
965 45 28 87
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/
turismo-cultural/convento-de-la-merced/
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Ruta monumental
Banys àrabs

Els banys àrabs es troben al soterrani del convent de la
Mercè.
Els van construir els àrabs fa moltíssims anys.
Els banys es dividixen en 3 sales:
1. Sala freda.
2. Sala temperada.
3. Sala calenta (que funcionava d’una manera molt pareguda
a la de les saunes actuals).
Quan els antics viatgers aplegaven a Elx podien banyar-se
ací.
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Ruta monumental
Els banys servien per a descansar i conversar amb altres
persones.
Els Banys Àrabs servien també per a netejar el cos i l’ànima
ans d’entrar a la mesquita a resar.
Horaris

Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
				
Diumenges i festius:
1€

Preu general.

0,50€

Estudiants.
Grups.
Carnet jove.
Jubilats.
Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.
Xiquets menors de 6 anys.
Persones amb discapacitat.

Preus

12

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Adreça: 		
Passeig de les Eres de Santa
			Llúcia, 14.
Telèfon: 		
965 45 28 87
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
turisme-cultural/visitas/elche/museos/banos-arabes/
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Ruta monumental
Ajuntament

La Torre del Consell és l’Ajuntament més antic del sud de la
Comunitat Valenciana.
Fa molts anys feia part de la muralla de la ciutat.
L’arc pel qual es passava d’un costat a l’altre de la muralla
medieval s’anomena Porta de Guardamar.
Si vos situeu davant de l’Ajuntament, mirant cap a ell, veureu
a l’esquerra el lloc on era l’antiga llotja.
En la llotja els comerciants compraven i venien els seus
productes.
L’alcaldia està damunt de l’antiga llotja.

64

Ruta monumental
Torre de Calendura i Calendureta
Molt prop de l’Ajuntament es
troba la Torre de la Vetlla, més
coneguda com a Torre de
Calendura.
La Torre de Calendura es veu des
de qualsevol punt de la Plaça de
Baix, des de la voravia d’enfront
de l’Ajuntament.
Miquel Calendura i Vicent
Calendureta són dos ninots de
fusta molt antics.
Tots els dies, Calendura i Calendureta colpegen amb el seu
martell les campanes de la torre.
Calendura fa sonar la campana quan el rellotge de la torre
marca les hores en punt.
Calendureta colpeja la campana quan el rellotge de la torre
marca els quarts.
14

Adreça: 		
Plaça de Baix, 1
Telèfon: 		
966 65 80 00
Correu electrònic: info@visitelche.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/turisme-cultural/visitas/elche/monumentos/ayuntamiento/
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Ruta monumental
Gran Teatre

El Gran Teatre es troba en el cor d’Elx, al costat de la
Glorieta.
Quan es va construir, s’anomenava Teatro Kursaal. En
l’actualitat, Kursaal és el nom del carrer on és el teatre.
El Gran Teatre s’utilitzava com a cinema fa molts anys.
Des de la seua restauració, el teatre és el lloc de la ciutat
amb més activitat cultural.
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Ruta monumental

Dins del teatre podem gaudir d’espectacles de teatre, dansa
i música.
Al Gran Teatre també es fan pregons, actes institucionals i
entrega de premis.
15

Adreça: 		
Kursaal, 3
Telèfon: 		
966 65 81 47
Correu electrònic: culturelx@culturelx.com
Pàgina web: 		
http://www.elche.es/micrositios/
cultura/cms/menu/espacios-escenicos/granteatro/?set_language=va
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Ruta monumental
Museu Paleontològic

El Museu Paleontològic d’Elx
o MUPE és l’únic museu
sobre la prehistòria de la
província d’Alacant.
Quan entreu al MUPE podeu
veure una reconstrucció del
gabinet de Pere Ibarra.
Pere Ibarra va estudiar
durant tota la vida la història antiga de la ciutat i de la seua
contornada.
En aquest museu podeu veure fòssils d’animals que fa
moltíssims anys vivien a la zona d’Elx, Crevillent, Guardamar,
Asp i d’altres pobles.
Si vos fixeu bé, també veureu fòssils
d’animals i dels primers hòmens,
portats de diferents llocs del món.
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Horaris

Preus

16

Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
				
Diumenges i festius:

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

2€

Preu general.

1€

Estudiants. Grups. Carnet jove.
Jubilats. Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.
Xiquets menors de 6 anys.
Persones majors amb targeta daurada de
l’Ajuntament d’Elx.
Professors i monitors amb carnet.
Persones amb discapacitat.
Visites guiades i tallers didàctics.
Si reserveu amb antelació per a grups de 10
persones o més, l’entrada costa 2,50€ per
persona.
Durant tot l’any (consulteu la programació
en el museu o en la seua pàgina d’internet),
2,50€ per a xiquets.

Adreça: 		
Plaça de Sant Joan, 3
Telèfon: 		
965 45 88 03
Correu electrònic: mupe@ayto-elche.es
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/
va/turisme-cultural/visitas/elche/museos/museopaleontologico/, http://cidarismpe.org/MUPE/
Bienvenida.htmll, https://www.facebook.com/mupeelche
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Museu d’Art Contemporani

El Museu d’Art Contemporani o MACE és en l’edifici de
l’antic Ajuntament del barri del Raval.
El MACE va ser creat per un grup de pintors important d’Elx
que es coneixien, amb el nom de Grup d’Elx.
Dins del grup estaven els artistes Sixto Marco, Juan
Castejón, Albert Agulló i
Antoni Coll.
Aquest grup d’artistes volia
acostar l’art a totes les
persones d’Elx
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Horaris

Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
				
Diumenges i festius:
2€

Preu general.

1€

Estudiants.
Grups.
Carnet jove.
Jubilats.
Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.
Xiquets menors de 6 anys.
Persones majors amb targeta daurada de
l’Ajuntament d’Elx.
Professors i monitors amb carnet.
Persones amb discapacitat.

Preus

17

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Adreça: 		
Plaça Major del Raval, 1
Telèfon: 		
965 42 15 34
Correu electrònic: contemporani@ayto-elche.es
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
turisme-cultural/visitas/elche/museos/museo-de-artecontemporaneo/
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Centre de Cultura Tradicional – Museu Escolar de
Puçol

Si voleu veure com vivien els nostres majors, no vos perdeu
el Museu Escolar de Puçol.
Aquest museu va nàixer d’un projecte d’un col·legi d’Elx.
Els professors, alumnes i familiars
començaren a reunir objectes
antics que tenien en casa per al
projecte.
Aquests objectes són un exemple
de com es vivia fa uns anys en el camp d’Elx.
- Podeu veure com es vivia i treballava en l’horta.
- Podeu veure els objectes que utilitzaven els
comerciants i la indústria local (màquines per a fer
sabates).
- Podeu veure objectes i llibres de l’escola, jocs antics...
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L’any 2009, l’UNESCO va incloure el museu en el Registre
de Pràctiques Exemplars. També ha rebut els premis Europa
Nostra i l’International Council of Museums.

Horaris

Durant el període escolar
De dilluns a divendres:		
					
Dissabte, diumenge i festius
Juliol, agost i setembre
De dilluns a divendres:		
Dissabte, diumenge i festius:

de 9:00 a 13.30 h
i de 16:00 a 19:00 h.
de 11:00 a 14:00 h.
de 9:00 a 13.30 h.
de 11:00 a 14:00 h.

El museu pot estar tancat alguns dies. Consulteu la
seua pàgina d’internet per assegurar-vos que estarà
obert quan anireu.

Preus

18

3€,
4,50€
y 5€

Entrada normal (totes les visites). Grups
escolars. Grups escolars amb taller
didàctic. Grups/visita amb cita.

1€

Il·licitans (persones nascudes o residents
a Elx, ensenyant el DNI).

Gratis:

Diumenges.
18 de maig (dia internacional dels
Museus). Xiquets menors de 10 anys.

Adreça: 		
Partida de Puçol, 8
Telèfon: 		
966 63 04 78
Correu electrònic: info@museopusol.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
turisme-cultural/visitas/elche/museos/museo-depusol/
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Museu de l’Alcúdia

L’Alcúdia és el nom del lloc on vivien els primers habitants
d’Elx fa moltíssims anys.
L’Alcúdia és a 2 km de la ciutat actual d’Elx.
És ací on es trobà la Dama
d’Elx.
La Dama d’Elx és una
estàtua molt antiga de
pedra.
Algunes persones creuen
que la Dama d’Elx podria formar part de la tomba d’alguna
persona important.
Altres creuen que la Dama és la representació d’algun
membre molt rellevant de la ciutat ibera.
A l’Alcúdia podeu veure restes de la ciutat ibera, romana i
visigoda.
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Ruta monumental
En el centre d’interpretació d’aquest
museu podeu veure un vídeo sobre la
història de l’Alcúdia.
Contemplareu també estàtues, peces de
ceràmica, mosaics, i allò que abans va
ser una basílica, unes termes, la muralla,
etc.
Dilluns tancat.
Horaris

Preus

19

Dimarts a dissabte:			
de 10:00 a 20:00 h.
Dissabtes d’abril a setembre:
de 10:00 a 20:00 h.
Dissabtes d’octubre a març:
de 10:00 a 17:00 h.
Diumenges i festius:		
de 10:00 a 15:00 h.
Festius:				cal consultar.
5€

Adults.

2€

Estudiants.
Desocupats.
Professors (amb acreditació).
Xiquets (majors de 6 anys).

Gratis

Xiquets menors de 6 anys.

Adreça: 		
Telèfon: 		
Correu electrònic:
Pàgina web: 		
jsp?idioma=v

Carretera de Dolores, km 2
966 61 15 06
web.alcudia@ua.es
http://www.laalcudia.ua.es/index.
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i

Informació turística

1

Hort San Plàcid – Museu del Palmerar

2

Hort del Cura

Zona de vianants

Altres horts:
3

Hort que no té portes

4

Hort de Malla

Parc de Palmeres del Filet de Fora:
5

Hort de la Tia Casimira

6

Hort de Pastoret

7

Hort del Borreguet

8

Hort de Monjo

9

Hort de la Mareta
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Ruta del Palmerar

Les palmeres són molt importants en la ciutat d’Elx.
Elx és la ciutat amb més palmeres d’Europa.
L’any 2000 la UNESCO va declarar el Palmerar d’Elx
Patrimoni de la Humanitat.
A Elx l’aigua escasseja, i a més és de mala qualitat perquè
conté molta sal. Això sempre ha sigut així.
Les palmeres resistixen molt bé l’aigua salada.
Les palmeres es plantaren per donar ombra als horts on hi
havia altres arbres fruiters.
En l’actualitat, la palmera no és tan important en la vida dels
habitants d’Elx.com ho va ser ans.
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Ruta del Palmerar
La palma blanca amb la qual es fabriquen les palmes
utilitzades en la processó del Diumenge de Rams s’obté de
les palmeres.
A més, el fruit de la palmera, anomenat dàtil, també es pot
menjar.
No podeu anar-vos-en sense tastar les delícies d’Elx!
Les delícies són dàtils sense pinyol dins dels quals es posa
una ametla, després s’emboliquen amb cansalada i es frigen.
Si voleu fer la ruta, vos aconsellem portar calçat còmode, una
botella d’aigua i, si podeu, una gorra per a protegir-vos del
sol.
Dins de la ruta trobareu horts i parcs de palmeres on podreu
entrar, i altres que només podreu veure des de fora perquè
no són públics.
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Hort San Plàcid – Museu del Palmerar

Dins de l’Hort de Sant Plàcid hi ha una casa on es troben el
Museu del Palmerar i el taller de la palma.
Dins del museu descobrireu la història del palmerar.
També podreu veure com
es cuiden les palmeres i
els seus fruits (els dàtils) i
com s’aconseguix que la
palma siga blanca, etc.
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Passejant per l’hort veureu el palmerer en plena faena.
El palmerer esporga (talla les fulles seques), pol·linitza (porta
el pol·len de les palmeres mascle a les palmeres femella), i
arreplega els ramassos de dàtils i les fulles de palma blanca.
Passejant veureu també
altres arbres fruiters, com
ara oliveres, tarongers,
llimoners, magraners,
etc.
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Taller de la Palma
En el taller que hi ha al costat
del museu podreu veure
com els artesans fan trenes i
altres formes (estrelles, flors,
boles...) amb les fulles de
palma blanca.
Amb aquestes trenes es fan
les figures de les palmes del
Diumenge de Rams.
Ací aprenen els nous artesans a fi que la tradició no es
perda.
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Ruta del Palmerar
Dilluns tancat.
Horaris

Dimarts a dissabte:		
				
Diumenges i festius:

de 10:00 a 14:00 h
i de 15:00 a 18:00 h.
de 10:00 a 14:00 h.

Si voleu veure com treballen els palmerers (de
dimarts a divendres de matí, cal sol·licitar-ho amb
antelació).
1€

Preu general.

0,50€

Estudiants.
Grups.
Carnet jove.
Jubilats.
Famílies nombroses.

Gratis

Diumenges.
Xiquets menors de 6 anys.
Persones majors amb targeta daurada de
l’Ajuntament d’Elx.
Professors i monitors amb carnet.
Persones amb discapacitat.

Preus

1

Adreça:
Telèfon:

Porta de la Morera, 12
965 42 22 40

Línia E
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Huerto del Cura

En el seu origen, l’Hort del Cura era un hort de palmeres,
però hui és un jardí.
Dins de l’Hort hi ha plantes de tot tipus que provenen de tot
el món.
A l’Hort del Cura veureu arbres típics de la zona del
Mediterrani, com ara llimoners, tarongers, magraners,
garrofers i ginjolers.
També veureu molts cactus, plantes tropicals i diferents
classes de palmeres.
No vos perdeu la Palmera Imperial, que és la palmera més
important de la ciutat.
La Palmera Imperial és molt especial perquè del centre del
seu tronc naixen 7 “fillols” o braços.
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Horaris

Gener, febrer, novembre i desembre
De dilluns a dissabte de 10:00 a 17:30 h
		
i diumenges de 10:00 a 15:00 h.
de dilluns a dissabte de 10:00 a 18:30 h
Març
i diumenges de 10:00 a 17:00 h.
de dilluns a dissabte de 10:00 a 19:30 h
Abril
i diumenges de 10:00 a 18:00 h.
de dilluns a dissabte de 10:00 a 20:00 h
Maig i juny
i diumenges de 10:00 a 18:00 h.
Juliol i agost de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:30 h.
de dilluns a diumenge de 10:00 a 19:30 h.
Setembre
de dilluns a dissabte de 10:00 a 19:00 h
Octubre
i diumenges de 10:00 a 18:00 h.
Visites en grup: a partir de 20 persones cal demanar
cita abans d’anar-hi.

Preus

2

5€

Preu general.

3€

Estudiants i jubilats.

2,80€

Grups (+ de 20 persones).

2,50€

Il·licitans i xiquets.

1,80€

Grups de xiquets (+ de 20 xiquets).

Adreça: 		
Carrer Porta de la Morera, 49
Telèfon: 		
965 45 19 36
Correu electrònic: jardin@huertodelcura.com
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/
ecoturisme/parques-periurbanos/jardin-huerto-delcura/
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Altres Horts
Els horts de palmeres tenen dues coses especials:
1. Els murs que els separen, fets fa molts anys pels àrabs.
2. Les cases tradicionals que hi ha dins dels horts.
Quan eixiu de l’Hort del Cura caminareu pel carrer Porta
de la Morera, girareu a dreta després de passar per l’Hotel
Huerto del Cura i arribareu a l’Hort que no té portes, on es
pot veure una de les últimes cases tradicionals que queden
a Elx.

En esta casa es treballava la palma fa ja molts anys.
Si continueu caminant pel Camí de l’Almàssera, en direcció
al carrer Curtidors, veureu l’Hort de Malla, on hi ha una altra
casa antiga.
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Parc de Palmeres del Filet de Fora

El Parc de palmeres del Filet de Fora és un grup d’horts que
hui s’han convertit en jardins públics.
Dins del grup d’horts estan l’Hort de la Tia Casimira,
Pastoret, Borreguet, Monjo i Mareta.
Dins de l’Hort de la Tia Casimira hi ha la casa de la Tia
Casimira, on encara es mantenen dretes les columnes d’allò
que va ser una porxada.
Però si el que vols és descansar i passejar, hi ha també
estanys, zones de jocs i d’esports per a xiquets.
Dins de l’Hort del Pastoret hi ha un circuit per a passejar
amb bicicleta.
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Parc Natural de
les Salines
d’Elx-Santa Pola
2

Parc Natural del Fondo

2

33

N-

1
Platges del Sud
5 El Pinet
5 La Marina
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5 Les PesqueresEl Rebollo

Ruta d’espais naturals i platges

A79

Alacant

Aeroport
d’Alacant-Elx
Platges del Nord
Paratge Natural 4 L’Altet
Clot de Galvany
3

N-33

2

4 Arenals del Sol
4

El Carabassí

1

Elx zona urbana

2

Elx zona centre
Carreteres i
autovies
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Ruta d’espais naturals i platges
A Elx hi ha molts espais naturals pels quals podeu passejar.
Alguns dels llocs més importants són els Parcs Naturals del
Fondo, les Salines i el Clot de Galvany.

Parc Natural del Fondo
El Parc Natural del Fondo es troba entre Elx i Crevillent.
És una zona pantanosa, per això heu de caminar amb
compte. Només podeu anar pels camins marcats!

El parc està format per diversos estanys als quals arriba
l’aigua del riu Segura.
L’aigua no és molt salada, i per això les plantes que hi
creixen són sobretot canyís i joncs.
Aquestes plantes servixen de refugi per als animals que
viuen en el parc.
També podreu veure altes plantes que s’utilitzen en la cuina i
la tradició de la zona.
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Ruta d’espais naturals i platges
El Fondo és també molt important perquè hi ha molts
animals, sobretot ocells.
Els animals estan molt protegits en el Fondo. Hi ha
observatoris des dels quals els podeu observar sense
espantar-los.
Els pardals més importants són el xarxet marbrenc, l’ànec
capblanc i l’agró.
En l’aigua hi ha un peix molt
especial que viu en molts
pocs llocs: el fartet comú.

1

Centre d’Interpretació del Parc
Adreça:		
			Natural del Fondo.
			
Finca El Rincón, Azarbe de
			Afuera s/n.
			
San Felip de Neri (Crevillent)
Telèfon: 		
966 67 85 15 / 679 19 58 52
Correu electrònic: parque_elhondo@gva.es
Pàgina web:		
http://cma.gva.es/web/indice.
aspx?nodo=2984&idioma=V
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Parc Natural de les Salines d’Elx-Santa Pola
El Parc Natural de les Salines és entre Elx i Santa Pola.
Dins del parc només podreu caminar per les rutes
marcades. D’aquesta manera ens assegurem de no danyar
la resta del paisatge.
Podeu començar la visita al Museu de la Sal on podeu
aprendre com es treballa la sal a fi de poder utilitzar-la en la
cuina.
Però el més important és que podeu gaudir d’un passeig
veient molts ocells de diferents classes.
L’ocell més típic del Parc de les Salines és el flamenc. Hi ha
èpoques de l’any on podeu veure més de 8 mil flamencs.
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La ruta per on camines és al costat del canal pel qual
s’extrau l’aigua de la mar per portar-la a les basses on
s’aconseguix la sal en assecar el sol l’aigua.
Horaris

Diumenge i dilluns tancat.
De dimarts a dissabte:
Festius:			

de 9:00 a 14:00 h.
de 9:00 a 13:00 h.

16 de juliol tancat.
2

Adreça:		
Centre d’Interpretació de les
			
Salines. Museu de la Sal.
			
Av. Zaragoza 45, Santa Pola.
Telèfon:		
966 69 35 46
Correu electrònic: parque_santapola@gva.es
Pàgina web: http://parquesnaturales.gva.es/web/
indice.aspx?nodo=2991&idioma=V
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Paratge natural Clot de Galvany

El Clot de Galvany està a la platja del Carabassí.
La platja del Carabassí és entre els Arenals del Sol i Santa
Pola.
Vos recomanem que comenceu la visita en l’Aula de la
Natura. Allí vos donaran informació sobre les rutes que
podeu veure.
El Clot de Galvany és un lloc amb basses, boscos xicotets,
dunes d’arena i terrasses fetes pels hòmens per a plantar
horts.
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Hui encara queden alguns garrofers i oliveres.
En el passeig, per les serres
de pins, veureu refugis que
van servir per a defendre la
ciutat d’Alacant al llarg de la
Guerra Civil Espanyola.
Hi ha moltes plantes
aromàtiques com ara tomaní, timó, romaní i espígol.
A la Comunitat Valenciana hi ha 8 tipus d’orquídies
salvatges.
Els ocells que podeu veure en ell Fondo o les Salines també
es troben en aquest paratge natural.
3

Adreça per a sol·licitar informació i fer reserves:
			
Regidoria de Medi Ambient
			
C/ Pont dels Ortissos, 13, 1.
Telèfon: 		
966 65 80 28
Correu electrònic: mediambient@ayto-elche.es
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/ecoturisme/parque-natural/paraje-natural-del-clot-de-galvany/
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Platges d’Elx

Elx té 6 platges prop de la ciutat.
Si voleu relaxar-vos, vos podeu estirar en l’arena, banyar-vos,
fer ioga...
Però si preferiu fer esport,
podeu fer windsurf, kitesurf,
vela i altres.
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Platges del Nord: l’Altet, els Arenals del Sol,
el Carabassí.

Aquestes platges tenen moltes dunes, que són muntanyes
d’arena.
En les platges de l’Altet i dels Arenals del Sol, podeu acostarvos a l’arena i al mar utilitzant les passarel·les de fusta.
Als Arenals del Sol teniu una zona de bany adaptada que
funciona durant els mesos de juliol i agost.
Si preferiu banyar-vos sense banyador, podeu anar a la platja
lliure del Carabassí.
4

Correu electrònic: 		
info@visitelche.com
Pàgina web: 			
http://www.visitelche.com/va/
				turisme-sol-i-platges/
Si voleu saber quina línia d’autobús s’ha de prendre
per arribar a la platja, visiteu: http://www.visitelche.com/
va/turisme-sol-i-platges/autobus-platja/
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Platges del Sud: el Pinet, la Marina i
les Pesqueres-el Rebollo

En estes platges, a més de les dunes d’arena, podreu
passar el dia en les pinedes, o grups de pins, i vos
estalviareu així la necessitat de portar un para-sol.
A la Marina vos podeu allotjar al Càmping Internacional de la
Marina, un dels millors d’Europa.
5
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Correu electrònic: 		
info@visitelche.com
Pàgina web: 			
http://www.visitelche.com/va/
				turisme-sol-i-platges/
Si vols saber quina línia d’autobús has de prendre per
arribar a la platja, visita: http://www.visitelche.com/va/
turisme-sol-i-platges/autobus-platja/

Elx: un poble en festes tot l’any
A Elx hi ha moltes festes al llarg de l’any.

Setmana Santa a Elx
Hui, 31 confraries o germandats participen en la Setmana
Santa d’Elx amb 33 processons.
Les processons comencen el Diumenge de Rams i acaben
el matí del Diumenge de Resurrecció.

Diumenge de Rams
La processó del Diumenge de Rams va ser declarar
d’Interès Turístic Internacional el 1997.
Fa molts anys, en l’Edat Mitjana, aquesta processó era molt
important.
Des d’aquell moment, la palma blanca va començar a
aparèixer en les processons.
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Elx: un poble en festes tot l’any
Durant la processó les palmes són beneïdes.
Després, les palmes es pengen dels balcons i les finestres
de les cases com a símbol de protecció.
Uns dies abans de la processó
podeu veure i comprar palma
blanca en el Mercat de la
Palma, davant de l’Ajuntament.
També podeu comprar-la en la
resta de mercats de la ciutat.

Pàgina web:
www.visitelche.com.

La Processó General i Sant Enterrament
Fins al segle XIX, la processó de Divendres Sant era l’única
que es feia durant la Setmana Santa d’Elx.
Actualment, 13 confraries o germandats participen en la
Processó General.
La processó general comença la vesprada i acaba les 12
de la nit del Divendres Sant.
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La Trencà del Guió

La Trencà del Guió és una tradició que se celebra des de fa
molts anys (des de finals del segle XVI i principis del XVII).
L’Alcaldessa i la Junta Major de Confraries i Germandats
trien les tres persones que han de trencar el Guió. Aquestes
persones representen el poble d’Elx.
Les tres persones que trenquen el Guió s’anomenen Tripleta.
Trencar el Guió és moure amb molta força una senyera negra
molt gran fins que el pal de la senyera es trenca.
La tradició diu que si el pal (el Guió) es trenca en el primer
intent l’any serà molt bo per a la ciutat.
La tradició es du a terme la nit del Divendres Sant, quan la
Mare de Déu dels Dolors aplega a la Plaça de Baix.
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La Processó de les Al·leluies
La Processó de les Al·leluies se celebra des de fa molts
anys.
El Diumenge de Resurrecció de matí, el Santíssim Crist
Ressuscitat i la Mare de Déu de l’Assumpció passegen pels
carrers d’Elx.
Les persones llancen des dels balcons papers de colors
amb imatges de la Setmana Santa d’Elx.
Aquestes imatges es coneixen amb el nom d’Al·leluies.

La Mona
El dilluns de Pasqua, que és el dilluns
següent a la Setmana Santa, la gent
d’Elx se’n va al pantà, al camp o a la
platja per a menjar la mona amb la
família i els amics.
La mona és una espècie de bescuit
dolç fet amb farina, ous, sucre i llevat.
Abans que el bescuit estiga cuit, s’afig un ou dur al centre.
Segons la tradició, l’ou ha de trencar-se en el front de la
persona del grup per qui se sent una estima especial.
Una setmana més tard, el dilluns de Sant Vicent Ferrer, la
tradició es repetix.
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Festes d’agost
Elx celebra la seua setmana gran de festes del 7 al 15
d’agost.

Moros i Cristians

La festa comença amb la lectura del pregó i l’entrada (més
coneguda amb el nom d’entraeta) el dia 7 d’agost.
Les desfilades de Moros i Cristians recorden hui com els
soldats del rei Jaume I van conquerir la ciutat als musulmans
l’any 1265.
12 comparses participen en les desfilades:
- 6 comparses mores, amb el símbol de la lluna creixent.
- 6 comparses cristianes, amb el símbol de la creu.
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Al llarg dels 4 dies de festa hi ha 3 celebracions importants:

- Bateig del Moro
És com una obra de teatre on es mostra com es va batejar
en la religió catòlica els àrabs que vivien al barri del Raval.

- Entrada Mora i Cristiana
Entrada Mora
Els anys parells (acabats en 2, 4, 6, 8 o 0) se celebra el dia 8
d’agost, i els anys imparells (acabats en 1, 3, 5, 7 o 9) es fa
el 10 d’agost.
És una desfilada que servix per a recordar l’entrada dels
soldats musulmans a la ciutat d’Elx.
Entrada Cristiana
Els anys parells se celebra el dia 10 d’agost, i els anys
imparells es fa el 8 d’agost.
És una desfilada que servix per a recordar l’entrada de
tropes cristianes a la ciutat d’Elx.

- Ambaixades
Després de l’Alardo, acte en el qual els festers disparen més
de 80 kg de pólvora, es fan les ambaixades mora i cristiana.
L’acte es realitza al costat del palau d’Altamira i es
representa la conquesta de la ciutat per part de
Jaume I “El Conqueridor”.
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La Nit de l’Albà
La Nit de l’Albà se celebra
la nit del 13 d’agost.
És una nit en la qual
es llancen molts focs
artificials.
L’Albà és una tradició molt
antiga. Se celebra des de
l’Edat Mitjana.
En l’Edat Mitjana, les famílies encenien un coet per a donar
gràcies a la Mare de Déu per cada fill nascut al llarg d’aquell
any.
La celebració finalitza amb l’explosió de la Palmera de la
Mare de Déu.
Esta palmera il·lumina tota la ciutat d’Elx a mitjanit, i sembla
que es fa de dia enmig de la foscor de la nit.
Després, molts ciutadans continuen la festa menjant meló
d’aigua (o d’Alger) en les terrasses de les cases.
Altres preferixen seguir llançant coets i petards en el centre
de la ciutat durant tota la nit.
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Misteri d’Elx

El Misteri d’Elx és una obra de teatre cantada i molt antiga.
Es creu que va començar a representar-se a mitjan segle XV.
En el Misteri d’Elx, els actors canten en valencià i en llatí.
L’any 2001, la UNESCO va declarar el Misteri Obra Mestra
del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.
El Misteri d’Elx es representa tots els anys en el mes d’agost.
Podeu veure els assaigs generals els dies 11, 12 i 13
d’agost. No oblideu comprar l’entrada.
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També podeu veure la representació tradicional gratuïta els
dies 14 i 15 d’agost.
Si voleu seure, haureu d’arribar amb unes hores d’antelació.
I no oblideu de portar un ventall!
Els anys parells (els acabats en 2, 4, 6, 8, 0) el Misteri
d’Elx també es representa els dies 29 i 30 d’octubre i l’1 de
novembre.

Compra d’entrades:		
http://www.instanticket.com
Telèfon Casa de la Festa:
965 45 61 12
Pàgines web:
http://www--visitelche--com.accesible.inclusite.
com/va/patrimonis-de-la-humanitat/misteri-delx/
http://www.visitelche.com/va/patrimonis-de-lahumanitat/misteri-delx/
http://www.misteridelx.com/va/
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La Nit de la Roà
La gent de la ciutat d’Elx
no dorm la nit del 14 al 15
d’agost.
A partir de la mitjanit, la ciutat
d’Elx es dividix en dos:

1. La festivitat religiosa
Moltes persones recorren pels carrers el camí per on
l’endemà de matí passarà la processó de l’enterrament de la
Mare de Déu.
Aquesta tradició es coneix amb el nom de Roà perquè el
recorregut fa voltes pel centre de la ciutat.
Les persones que hi participen porten en les mans ciris
encesos.
Els grups de gent fan torns durant la nit per vetlar el cos de
la Mare de Déu, que ja ha mort.

2. La festivitat no religiosa
Moltes persones es divertixen durant esta nit en les
barraques municipals o discoteques instal·lades en els
carrers d’Elx.
La festa dura tota la nit.
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Per a recuperar forces, no hi ha res millor que un bon
xocolate amb xurros!
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Fi de Festa
El dia 15 d’agost comença amb la processó de l’Enterrament
de la Mare de Déu.
A les 14:00 h la Gran Mascletà ompli Elx de soroll com a
ofrena a la Mare de Déu.
A mitjanit podeu veure un gran Castell de Focs Artificial des
del llit del riu.

Festival Medieval
Durant l’última setmana
d’octubre i els primers dies
de novembre se celebra a
Elx el Festival Medieval.
És un festival on podeu
“viatjar en el temps” perquè
veieu com es vivia fa molts
anys en la ciutat.
D’aquesta manera podeu
conèixer millor com es va crear aquesta ciutat que hui
visiteu.
La Festa Medieval és una celebració amb moltes activitats
culturals.
Entre les activitats culturals més importants hi ha concerts,
obres de teatre, recitals de música, tallers, teatre medieval...
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Nadal a Elx

Les festes de Nadal a Elx comencen el dia 8 de desembre.
Aquest és el dia on s’encenen els llums que adornen la
ciutat durant les festes de Nadal, i també s’obri el Betlem
Municipal.
Al llarg de les vacacions de Nadal podeu visitar el mercat de
Nadal i la Fira prop del Parc Municipal.
Alguns dies també podeu escoltar rondalles de Nadal a l’aire
lliure.
El dia 31 de desembre podeu participar a la cursa de Sant
Silvestre, que comença a la Plaça de Baix.
En la cursa de Sant Silvestre, el més important és divertir-se
amb els amics i la família fent esport.
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I per la nit, per acomiadar-vos de l’any, podeu tornar a la
Plaça de Baix i prendre el raïm allà o anar a les discoteques,
bars i hotels de la ciutat.
Pàgina web:
http://www.visitelche.com/va/festes-de-nadal/

Betlem vivent
Podeu veure el Betlem amb persones en carn i ossos del
Palau d‘Altamira.
Durant els dies que està obert, podeu veure 3
representacions:
- Dia 25 de desembre: arribada de Josep i Maria a
Betlem i naixement de Jesús dins d’un estable.
- Dia 28 de desembre: la massacre dels Sants Innocents
i la fugida de la Sagrada Família.
- Dia 6 de gener: l’Adoració dels Reis Mags.
Horaris
De 12:00 a 14:00 h.
Precios
Gratis.

Pàgina web:
http://www.visitelche.com/va/festes-de-nadal/
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La Vinguda de la Mare de Déu

La llegenda diu que la nit del dia 28 de desembre, fa molts
anys, va arribar a la platja de Tamarit una barca o arca amb
una imatge de la Mare de Déu i la consueta.
Francesc Cantó, la persona que vigilava les platges, va
descobrir l’arca dins de l’aigua.
Cada 28 de desembre, de bon matí, moltes persones d’Elx
arrepleguen la Mare de Déu de la platja i la porten a l’Hort
de les Portes Encarnades.
Per a dur la Mare de Déu a la ciutat s’utilitza un carro tirat
per bous.
El 28 de desembre a les 15:00, un coet molt fort anuncia
l’arribada de Cantó a l’Ajuntament.
Cantó recorre a cavall la distància entre l’Hort de les Portes
Encarnades, en el barri del Raval, i la Plaça de l’Ajuntament,
per contar a tot el món el que ha vist.
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Després, moltes persones ixen en processó de l’Ajuntament
amb Cantó per a portar la Mare de Déu a la Basílica de
Santa Maria.
A l’endemà, 29 de desembre, de mati se celebra la processó
coneguda amb el nom Vinguda de la Mare de Déu.
En aquesta processó, la imatge de la Mare de Déu passeja
per Elx envoltada per xiquets menuts vestits d’àngels.
Si voleu més informació, visiteu:
http://www.visitelche.com/va/esdeveniments/

Cavalcada dels Reis Mags - Les Atxes
El dia 5 de gener no vos podeu perdre la Cavalcada de Reis.
En alguns llocs de la ciutat, quan s’acaba la Cavalcada dels
Reis Mags hi ha persones que cremen unes torxes anomenades “atxes”.
Les atxes estan fetes amb
palmes seques.
Estes torxes es cremen perquè durant la nit els Reis
Mags puguen veure el camí
que connduïx a les cases dels
xiquets.
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Romeria i festes de Sant Antoni

El cap de setmana següent al 17 de gener, Elx celebra la
romeria de Sant Antoni, més conegut amb el nom de Sant
Antoni del Porquet.
Sant Antoni Abat és el patró del gremi dels espardenyers.
La romeria de Sant Antoni és una de les més antigues de la
ciutat d’Elx.
Aquesta romeria ja se celebrava en l’Edat Mitjana.
La gent de la ciutat porta Sant Antoni en romeria fins a
l’ermita.
Després, tots esmorzen en els horts propers al barri de Sant
Antoni.
Pàgina web: http://www.elche.es/micrositios/
fiestas/cms/menu/san-anton/?set_language=va
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Romeria i festes de Sant Agatàngel

Sant Agatàngel és el Patró d’Elx.
La gent d’Elx celebra Sant Agatàngel el cap de setmana
següent al 3 de febrer.
La festivitat coincidix amb la celebració del Mig Any de
Moros i Cristians.
Les desfilades de Moros i Cristians acompanyen Sant
Agatàngel amb les seues bandes de música.
Si voleu més informació, visiteu: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-agatangelo-y-migany-de-moros-i-cristians/
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Romeria i festes de Sant Pasqual

Elx celebra Sant Pasqual el cap de setmana següent al 17
de maig.
Els carrers s’engalanen amb adorns festius i se celebra una
fira. En esta romeria també podeu veure desfilades, jocs
infantils i diverses actuacions.
L’església de Sant Josep era un convent de franciscans fa
molts anys.
Sant Pasqual es va convertir en frare en aquest convent
franciscà.
Pàgina web: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-pascual/
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Romeria i festes de Sant Crispí

El 25 d’octubre és la festivitat de Sant Crispí, Patró dels
sabaters.
Elx celebra Sant Crispí el cap de setmana següent al 25
d’octubre.
La celebració consistix en una romeria a l’ermita i una fira
que se celebra en el barri de Carrús.
Més tard, tots esmorzen en els horts propers a l’ermita de
Sant Crispí.
Pàgina web: http://www.elche.es/
micrositios/fiestas/cms/menu/san-crispin/

A més d’estes festes, als pobles del voltant d’Elx, anomenats
pedanies, se celebren al llarg de l’any les festivitats dels
seus patrons.
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Visites turístiques guiades
Si voleu que un guia turístic vos explique la història i els fets
més rellevants de la ciutat, podeu reservar una visita guiada
en l’oficina de turisme.
La visita guiada seguix el recorregut següent: oficina de
turisme – centre de la ciutat (per veure monuments i llocs
típics) – ruta de compres – Hort de Sant Plàcid.
Podeu fer la visita en espanyol o en anglés.

Horaris

Vos recomanen que els consulteu en l’oficina de turisme
o en www.visitelche.com, perquè poden canviar.
Divendres, dissabtes, diumenges i dilluns a les 11:30 h.
Estiu: tots els dies a les 11:30 i a les 18:30 h.
Les visites tenen una duració d’uns 90 minuts.

Preus

5€

General.

3€

Grups de 10 o més persones. Estudiants.
Majors de 65 anys.

Gratis

Xiquets menors de 6 anys.

Telèfon d’informació i reserves:
				966 65 81 96
Correu electrònic:		
info@visitelche.com
Pàgina web:			http://www.visitelche.com/
va/Visites-guiades/
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Passeig en calessa

Podeu conèixer Elx amb un passeig en calessa.
Els passeigs comencen en l’oficina de turisme i a l’Hort de
Sant Plàcid.
Hi ha 2 rutes a escollir:
1a ruta: dura uns 45 minuts, 30€ per viatge (7,50€ per
persona).
2a ruta: dura uns 30 minuts, 20€ per viatge (5€ per persona).
Telèfon d’informació i reserves:
				652 63 23 21
Correu electrònic		
ermocuares@gmail.com
Pàgina web:			http://www.visitelche.com/
va/oci-i-diversio/paseos-en-calesa/
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Tren turístic

Si la cosa que més vos agrada és anar en tren, podeu visitar
Elx en el Trenet, el tren turístic d’Elx.
El viatge comença al costat de l’oficina de turisme i dura uns
40 minuts.
El trenet vos portarà pel Parc Municipal, el centre de la ciutat
(on es troben molts dels seus monuments) i la Ruta del
Palmerar.
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Horaris

De dilluns a diumenge
				

de 10:00 a 19:00 h.
Última eixida a les 18:00 h.

Vos recomanen que consulteu els horaris en l’oficina
de turisme o en www.visitelche.com perquè poden
canviar.

Preus

3€

Adults.

2€

Xiquets menors de 12 anys.
Persones majors de 65 anys.

10€

Abonament familiar (màxim 4 persones).

2€

Grup turístic (mínim 20 persones).

3€

La Nit a Elx (mínim 20 persones).

2,50€

Recorregut especial escolar.

5€

Recorregut especial plus.

966 61 31 47
TTelèfon:		
Correu electrònic: eltrenet@auesa.es
http://www.visitelche.com/va/ociPàgina web:		
i-diversio/tren-turistic/
			www.auesa.es
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Vols en globus

Si voleu veure la ciutat d’Elx des del cel, podeu pujar en
globus.
Esta activitat dura unes 3 hores.
Al principi veieu com es munten i unflen els globus.
Després comença el viatge en globus, que dura 1 hora
aproximadament.
En acabar el viatge en globus es pren un aperitiu i es beu un
poc de cava.
Un dels globus té capacitat per a 4 persones, i a l’altre
poden pujar fins a 8 persones.
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Només els xiquets de més
de 6 anys poden pujar als
globus.
Si voleu, en acabar el viatge
en globus podeu entrar
gratis a les piscines del
càmping Marjal de Crevillent.
I si pagueu 5€ per persona
també podeu utilitzar el spa.
També podeu comprar una entrada que inclou: vol en globus
en parella, allotjament en el càmping Marjal i spa.
Horaris

Preus

Les dates dels viatges en globus les
podeu decidir vosaltres.
A partir de 140€ per persona.
Consultar www.aeroglobo.com.
Telèfon:		
966 63 74 01 i 660 253 387
Correu electrònic: info@aeroglobo.com
Pàgina web:		
http://www.visitelche.com/va/ocii-diversio/vuelos-en-globo/
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Lloguer de bicicletes per a turistes (LLOBI)
Si voleu moure-vos en bicicleta per la ciutat d’Elx, podeu
llogar una bicicleta en l’oficina de turisme.
No oblideu el DNI o passaport, el necessitareu per a prendre
la bicicleta.
Horaris

Preus

De dilluns a divendres:
Dissabtes:			
Diumenges i festius:

de 9:00 a 17:30 h.
de 10:00 a 17:30 h.
de 10:00 a 13:30 h.

Si només voleu llogar la bicicleta durant 4 hores,
vos costarà 5€. Si voleu utilitzar-la tot el dia, el
preu del lloguer és de 9€.
El pagament es fa amb targeta de crèdit.
Telèfon:		
966 65 81 96
Correu electrònic: info@visitelche.com
Pàgina web:		
http://www.visitelche.com/va/ocii-diversio/bicicletas-turisticas/
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Si veniu amb xiquets a Elx
Si veniu a Elx amb xiquets menuts podeu fer moltes coses
molt divertides.
Algunes activitats, com ara el Trenet, Ili Palmir o el Río Safari,
estan dissenyades per gaudir de la visita amb els xiquets.
Si vols més informació: http://www.visitelche.com/va/
viatjar-amb-nens/

Les aventures d’Ili Palmir

Ili Palmir és un personatge de còmic, amic d’Indiana Jones.
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A Ili Palmir li agraden molt les aventures. Però hi ha una cosa
que li agrada encara més: trobar dracs!
Si veniu amb xiquets, podeu veure Elx seguint les pistes que
Ili Palmir dona per trobar els dracs de la ciutat.
El xiquet que resolga les pistes donades per Ili Palmir en les
seues rutes i trobe tots els dracs rebrà un premi en l’oficina
de turisme.
Hi ha un còmic on apareixen totes les pistes de l’aventura
d’Ili Palmir.
Podeu comprar-lo en l’oficina de turisme.
També podeu descarregar-lo en aquesta adreça d’Internet:
http://www.visitelche.com/media/publications/pdf/Ili_Palmir_
esp.pdf.
Si teniu un telèfon intel·ligent o smartphone, podeu
descarregar-vos i instal·lar la brúixola d’Ili Palmir.
Aquesta aplicació vos ajudarà a seguir la ruta sense perdrevos.
966 65 81 96
Telèfon: 		
Pàgina web: 		
http://www.visitelche.com/va/ocii-diversio/las-aventuras-de-ili-palmir/
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Río Safari

El Río Safari és un zoo d’animals.
Es troba en la carretera d’Elx a Santa Pola, a 9 kilòmetres
d’Elx.
Dins del Río Safari podeu trobar molts animals: girafes,
zebres, micos, hipopòtams i molts més.
Podreu veure l’actuació dels lleons marins o banyar-vos amb
ells.
La Fundació Río Safari desenvolupa teràpies assistides amb
lleons marins adreçades a persones amb qualsevol tipus de
discapacitat.
No heu d’anar-vos-en sense visitar la cova dels rèptils,
l’aviari, la granja dels cocodrils o l’illa dels micos.
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Si visiteu la granja educativa amb un grup podreu fer
diferents tallers: taller de pintura, taller de pa o taller de
reciclatge de paper.
Dins l’espai del Río Safari podeu saltar en els llits elàstics
i conduir un kart dins del circuit. I si visiteu el zoo a l’estiu,
podreu també banyar-vos en la piscina amb tobogan.
Horaris

Preus

Hivern		
Estiu		

de 10:30 a 18:00 h.
de 10:30 a 20:00 h.

22,5€

Adults.

17€

Xiquets de 3 a 12 anys (es demana
el DNI).

14€ adults
i 12€ xiquets

Preus especials per a grups
(20 persones, amb reserva prèvia).

Aquests preus
inclouen:

Recorregut guiat en tren i visita a
la cova dels rèptils, aviari, granja
de cocodrils, granja educativa i
exhibicions d’animals.
I a l’estiu, també la piscina.

Adreça:		
Telèfon:		
Pàgina web:		
diversio/rio-safari/

Partida de Valverde Bajo, 102. Pol 1.
966 63 82 88
http://www.visitelche.com/va/oci-i-
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A més de les festes i actes típics, si veniu a Elx podeu
assistir a diferents actes culturals.

Activitats culturals, d’oci i esportives
A Elx, tots els mesos hi ha algun esdeveniment:
GENER
Concert de Cap d’Any oferit per l’Orquestra Simfònica Ciutat
d’Elx.
Setmana de la música J.S. Bach (una persona que va
compondre molta música clàssica).
Fanta Elx, mostra de cinema fantàstic.
FEBRER
Setmana del Teatre Clàssic.
Fira de les Caravanes (Caravaning) (en IFA).
MARÇ
Setmana de Música Confrare i de Setmana Santa.
Divendres de Dolors, concert de la Capella i Escolania del
Misteri.
Certamen Nacional de Teatre Aficionat.
Mercat eco-rural.
Mitja Marató Ciutat d’Elx (cursa).
Firauto-Fira de l’automòbil i la moto (IFA).
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ABRIL
Vesprades de Primavera en la Glorieta (els dissabtes podeu
escoltar música de bandes).
Mostra de Cinema Jove.
Triatló Elx-els Arenals 113 (natació, ciclisme i cursa).
Fira del Cotxe Antic (IFA).
Fira del Col·leccionisme (IFA).
MAIG
Vesprades de Primavera en la Glorieta (els dissabtes podeu
escoltar música de bandes).
Aniversari de la proclamació del Misteri com a Patrimoni de
la Humanitat.
Mercat Eco-rural Les Baies.
Desembalatge d’Antiguitats (IFA).
Huit i Mig (cursa pel camp d’Elx).
JUNY
Elx al Carrer, arts del carrer.
Diversa, Festival de Cultura homosexual, bisexual i
transsexual.
Marató de Teatre Aficionat.
Teatre Jove Ensenyament Mitjà.
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Altres activitats per fer a Elx
JULIOL
Festival de guitarra.
Elche Jazz Festival.
Músics en el Paradís (fins a setembre).
Festival Internacional de Cinema Independent.
Cinema al Carrer, en pedanies i barris.
AGOST
Representacions del Misteri d’Elx.
Nits de l’Hort de Baix.
SETEMBRE
Mostra de Teatre Aficionat Dama d’Elx.
OCTUBRE
Representacions extraordinàries del Misteri d’Elx (en anys
parells).
Festival Internacional de l’Oralitat.
Festival Medieval.
Destápate - concurs de tapes dels bars i restaurants de la
ciutat.
Fira del Camp d’Elx.
Fira de les Caravanes (Caravaning) (IFA).
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Altres activitats per fer a Elx
NOVEMBRE
Representacions extraordinàries del Misteri (anys parells).
Inici de temporada de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx (fins
a juny).
Destápate - concurs de tapes dels bars i restaurants de la
ciutat.
Elx, tots els Sentits - Festival gastronòmic.
Commemoració de la declaració del Palmerar com a
Patrimoni de la Humanitat.
Expofiesta, fira nacional de les festes populars (IFA).
DESEMBRE
Festival de Jóvens Cantautors / Festival Piano i Música de
Cambra.
Concert de Nadal Capella i Escolania del Misteri.
Fair Play Cup Elx.
Cursa de Sant Silvestre.
Exponadal, fira de l’oci infantil i juvenil (IFA).
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Transports
Com arribar a Elx

Aeroport Alacant-Elx
Adreça 		
Telèfon:		
Correu electrònic:
Pàgina web:		

El Altet. Pol. 2 03195
Aeroport: 913 21 10 00, 902 40 47 04
alcinfo@aena.es
www.aena-aeropuerto.es

Estació de tren
ADIF-RENFE Elx-Parc
Adreça 		
			
Telèfon:		

Avinguda Alcalde Vicente Quiles, 6
Avinguda del Ferrocarril, 2
902 24 02 02

ADIF-RENFE Elx-Carrús
Adreça
Avinguda de la Llibertat amb Carrer Oscar Esplà
Pàgina web: www.renfe.com

Estació d’autobusos
Horaris d’atenció al públic
Dilluns i divendres:			
					
Dimarts, dimecres i dijous:		
Dissabtes i diumenges:		
					
Telèfon:				
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de 8:00 a 14:00 h
i de 16:00 a 20:00 h.
de 7:30 a 20:00 h.
de 9:00 a 14:00 h
i de 16:00 a 19:00 h.
966 61 50 50

Transports
Companyies principals
Alsa 				
Costa Azul			
La Melillense 		
Grupo Subús			
Vegabús			

Telèfons
902 42 22 42
965 92 46 60
965 45 69 47
965 42 42 42
966 61 32 22

Pàgina web
www.alsa.es
www.costazul.net
www.subus.es

Adreça		
Avinguda Alcalde Vicente Quiles, 8
Telèfon		
966 61 32 22
Servicis per a persones amb discapacitat:
966 61 50 50
Correu electrònic: intesa@grupointesa.com
Pàgina web:		
www.pimesa.es/estacionautobuses.asp
Com moure’s per Elx

Autobusos Urbans
Horaris d’atenció al públic
De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
En juliol i agost, de 8:00 a 15:00 h.
Adreça:		
Travessera Alfredo Llopis, s/n
Telèfon:		
966 61 31 47
Pàgina web:		
http://www.auesa.es/
			http://www.auesa.es/lineas_mapa.swf

Taxis
Radiotaxi Elx
Telèfon:		
Pàgina web:		

965 42 77 77
www.radiotaxielche.es
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Informació útil
Servicis mèdics i policia

138

Emergències

112

Hospital Elx

966 67 90 00

Hospital del Vinalopó

966 67 98 00

Policia Local

966 65 80 92

Policia Nacional

96 545 13 53

Bombers

965 44 85 08

Paraules difícils
aC: abans de Crist. Abans de la nostra era.
Accessible: significa que les persones amb discapacitat
poden entrar, moure’s, comprendre i participar en un lloc o
servici sense ningun problema.
Acte institucional: celebració que organitza un ajuntament,
una empresa o qualsevol organització per a dur a terme
una activitat concreta. Per exemple: un ball, una entrega de
premis o un pregó.
Alcaldia: és el lloc on treballa l’alcalde d’una ciutat.
Almodí: magatzem on es guarden la farina i el cereal en gra,
cultivat al llarg de l’any.
Àrabs: eren les persones que van vindre des de la península
d’Aràbia. Els àrabs van plantar moltes de les palmeres que
veiem hui a Elx, i també van construir el sistema de regadiu
dels camps. Els àrabs que van vindre a Espanya seguien la
tradició musulmana.
Audioguia: és un aparell paregut als cascs d’escoltar música
que t’explica les diferents parts del museu o del monument.
Aviari: És una gàbia gran per a pardals.
Barroc: és un estil d’art que es caracteritza per posar molts
adorns en les obres.
Bassa: és una quantitat gran d’aigua que s’acumula en un
lloc, formant una espècie d’estany o un llac xicotet.
Bizantins: van ser les persones que vivien a l’Imperi Bizantí.
Aquest imperi va ser la continuació de l’Imperi Romà a
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Paraules difícils
Orient. Els seus habitants parlaven en grec.
Calessa: és un carro de 2 o 4 rodes, tirat per cavalls, des del
qual es pot veure la ciutat.
Campaner: és la persona encarregada de tocar les
campanes.
Capella: és una part de l’església, on es resa.
Cavalcada dels Reis Mags: és una desfilada amb moltes
persones, bandes de música, cavalls i altres animals, per a
celebrar que vénen els Reis Mags d’Orient.
Comparsa: és un grup de persones que es visten de la
mateixa manera.
Confraria: és un grup de persones cristianes que s’unixen
per fer actes sobre la seua religió.
Consueta: és el llibret o partitura musical del Misteri d’Elx.
Cristians: eren les persones que venien des de Castella i
Aragó, governades pels reis Catòlics Isabel i Ferran.
dC: Després de Crist.
Dia de Cantó: dia festiu en la ciutat d’Elx, 28 de desembre.
Dunes: són muntanyes d’arena que canvien de forma per la
força amb la qual bufa el vent.
Edat Mitjana o Medieval: és el període de temps que va des
del segle V fins a finals del segle XV.
140

Paraules difícils
Estany: és com un llac però més xicotet.
Fester: s’anomenen així les persones que participen en les
festes, ja siga dins de les comparses mores o dins de les
comparses cristianes.
Fòssil: són les restes d’un animal o vegetal molt antic que
amb el pas dels anys s’ha convertit en pedra.
Francs: va ser una tribu alemanya que vivia en terres
mitjanes i baixes del Rin al segle III.
Germànics: eren pobles del nort d’Europa, que parlaven
llengües germaniques.
Gòtic: és un estil d’art que es caracteritza per construir
esglésies molt altes en les quals entrava molta llum.
Gran mascletà: és una explosió amb molts petards que
ompli la ciutat de soroll. Durant les festes es fan diverses
mascletaes.
Gremi d’espardenyers: és un grup de persones amb
diferents nivells de coneixements, des del mestre de l’ofici
fins a l’aprenent, que es dediquen a un treball específic. En
aquest cas, el treball és fer espardenyes, que és un tipus de
sabata feta amb espart i cuiro.
Ibers: són les persones que vivien a Espanya abans que
arribaren els romans. Els ibers van fer la Dama d’Elx.
Kart: cotxe petit amb motor, solament per una persona. No
s’utilitza en la carretera, sinó només en pistes tancades.
L’Orde dels Mercedaris (o de la Mercé): és un grup religiós
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Paraules difícils
format per monjos que s’encarreguen d’ajudar persones
refugiades, exiliats, immigrants, presoners, etc.
Llatí: és una llengua molt important de fa moltíssims anys.
Llegenda: és una història que tracta de contar oralment un
esdeveniment de fa molts anys.
Llotja: és un lloc públic on es s’ajunten els comerciants
per a vendre les seues mercaderies, que generalment són
aliments.
Massacre dels Santa Innocents: és una expressió que fa
referència a l’ordre que un rei anomenat Herodes va donar fa
molts anys, perquè assassinaren tots els xiquets nascuts al
voltant del dia que hui anomenem dia de Nadal.
Medieval o Edat Mitjana: és el període de temps que va des
del segle V fins a finals del segle XV.
Mesquita: edifici paregut a una església que utilitzen els
musulmans.
Nit de l’Albà: nom de l’explosió de focs artificials la nit del 13
d’agost.
Observatoris: són unes casetes de fusta des de les quals es
poden veure els ocells sense molestar-los.
Pantà: és un lloc on s’acumula molta aigua.
Patrimoni de la Humanitat i Patrimoni Oral Immaterial de la
Humanitat: és un premi molt important que es concedeix a
nivell internacional.
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Paraules difícils
Pedania: és un poble xicotet que no té ajuntament i depén
de l’ajuntament d’un altre poble més gran i proper, en aquest
cas de l’Ajuntament d’Elx.
Pregó: és un discurs que es pronuncia abans de començar
una festa, per animar a participar en ella.
Pub: és un bar on servixen begudes i on es pot escoltar
música.
Romans: van ser les persones que conqueriren Espanya als
ibers fa moltíssims anys.
Ruta: és com un camí. En la guia, les rutes són com camins
turístics que podeu seguir sobre un tema: per la ciutat, de
compres, per veure monuments, veure la natura o veure el
Palmerar.
Tapa: és una espècie d’entrepà petit, i servix per a
acompanyar una beguda.
UNESCO: és una organització que lluita pels drets de
les persones arreu del món. Drets com ara l’educació, la
ciència, la cultura, la comunicació i la informació.
Urbà: de la ciutat. La ruta urbana significa un camí turístic
per la ciutat.
Ventall: objecte de paper o de tela que s’obri en forma
semicircular i s’utilitza per a moure l’aire i refrescar l’ambient.
Visigots: eren les persones que venien del centre d’Europa,
molts d’ells convertits al cristianisme.
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