VISITA D’UNA JORNADA EN BICICLETA A L’HORT DE VILLA
ANTONIETA
De novembre a abril. Horari d’hivern. L’època dels cítrics
NOTA: Els grups no podran superar les quinze persones
Anada:
Eixida: 08:00 h des de València o a les 9:00 h des de l’estació de tren de Carcaixent.
Tornada:
Eixida des de l’estació de tren de Carcaixent a les 18:30 h. Arribada a Valencia a les
19:30 h
9:00 h: Arribada del grup de visitants a l’estació de tren de Carcaixent (La Ribera Alta).
Entrega de bicicletes i de material complementari (casc, gorra). Recomanacions per a
pedalejar amb seguretat.
9:30 h: Trajecte en bicicleta des del casc urbà de Carcaixent fins a l’Hort de Villa
Antonieta. El recorregut de 10 km ens portarà des dels 40 m d’altitud del casc urbà,
fins els 100 m on s’ubica l’hort de Villa Antonieta. La ruta recorre sobretot l’antic Camí
de la Font de la Parra, un dels camins i naixements d’aigua més emblemàtics del
municipi. Durant el recorregut els camps de tarongers es barregen amb murs de pedra
seca, horts tradicionals o filades de palmeres, mentrestant anem guanyant altitud i
vista panoràmica. La Font de la Parra s’emmarca dins de l’Hort de Soriano, un espai
municipal d’oci i natura punt de partida per a l’excursionisme de muntanya.
11:30 h: Arribada dels visitants a l’Hort de Villa Antonieta. Passeig a peu des de
l’entrada fins l’espai d’estància i habitatges. Primera visió de conjunt de l’hort: el
conreu de tarongers i fruiters de temporada, el camí emmarcat per palmeres i la zona
elevada, l’espai de convivència. Un espai on es troben les cases, les terrasses i els
arbres monumentals (garroferes centenàries, casuarines, pins), tot envoltat d’un dens
vestigi de bosc mediterrani de pins i matolls.
12:00 h: Després del pedaleig ens estarà esperant un deliciós suc de mandarina o
taronja ecològica acabat d’exprimir del nostre conreu de cítrics.
12:30 h: Descobrint l’Hort de Villa Antonieta i l’agroturisme ecològic. El monitor
acompanyarà als visitants en un passeig detallat pel conjunt de l’hort.
A l’espai de convivència coneixerem la història quasi centenària de l’hort, lligada al
conreu tradicional de la taronja que va enriquir la comarca de la Ribera Alta fa prop
d’un segle.
A l’espai de conreu el grup coneixerà l’experiència d’agricultura ecològica
desenvolupada a l’Hort de Villa Antonieta centrada, sobretot, en el conreu de cítrics
(mandarines, taronges, llimones i pomelos), a més de fruiters de temporada i oliveres.
14:00 h: El dinar. Constarà d’un aperitiu i un menjar senzills centrats en la cuina
tradicional casolana al foc de llenya (paella, arrossos variats, fideuà, etc.). L’aperitiu es
durà a terme simultàniament a l’elaboració del dinar, que es podrà conèixer i fins i tot
participar. El dinar serà col·lectiu en base a la convivència del grup amb els
responsables de l’Hort.

15:30 h: Temps assossegat per als visitants: descansar, xerrar, llegir, passejar o
gaudir de qualsevol racó de l’hort.
16:00 h: Recollida de 2 kg. de fruita ecològica de temporada cultivats a l’hort (com ara
mandarines, taronges, llimes o pomelos) acompanyada d’un altre deliciós suc de
mandarina o taronja ecològica acabat d’exprimir. Es podrà comprar opcionalment més
fruita ecològica a més d’altres productes d’elaboració pròpia (melmelades, codonyat,
herbes aromàtiques, etc).
16:30 h: Trajecte en bicicleta des de l’Hort de Villa Antonieta fins al poble de
Carcaixent. Temps de retorn. Tornada amb les bicicletes per a fer els 7,5 Km que
separen l’hort de Villa Antonieta del poble de Carcaixent. Ara pedalejarem de nou per
una altra ruta, el tradicional Camí de Masseres, entre altres punts panoràmics, murs de
pedra i nous horts tradicionals amb palmeres.
17.45 h: Al casc urbà de Carcaixent farem un tomb en bicicleta pel seu patrimoni
arquitectònic: el parc central, el Passeig i en especial la visita al Magatzem de Ribera,
emblemàtic centre de comercialització històrica de la taronja i mostra destacada de
l’arquitectura modernista del municipi.
18:30 h: Temps d’acomiadament

