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Durant tot el mes
Exposició permanent de Bonsais

Obra de l’artista olivense Antonio Pellicer Llorca, consta de 15 arbres
bonsai, 5 mames, alguns dels quals es calcula que tenen entre 50 i 80
anys d’antiguitat. A més, també hi ha exposada una xicoteta col•lecció de
Suiseki, art japonés que comprén la contemplació de pedres que tenen
una expressió natural per si mateixes.
Lloc: Tourist Info Oliva

Quiosquets a la platja
Un any més tornen els quiosquets d’Oliva!
Els podràs trobar el llarg dels 10 km de la nostra costa, situats a les
platges de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca, Rabdells, AiguaMorta i els
Deveses. Els nostres quiosquets han sigut i continuen sent, un dels grans
reclams dels nostres residents, visitants i turistes. La varietat d’estils i
estètiques d’aquests, milloren any rere any. Durant tot l’estiu ofereixen
una gran varietat d’activitats nàutiques, mediambientals, esportives,
culturals, temàtiques, gastronòmiques, culturals…per a tots els públics,
acosta’t i pregunta per elles.
Et sorprendran!

“Estiu Actiu”
Animació esportiva a la platja Pau-pi, gratuïta i oberta a tots els públics.
Cada dia activitats com a Bodi físic, Pilates i Piloxing.
Gaudeix d’un estiu actiu!
Lloc: Zona esportiva “Mitja Galta” (al costat del Club Nàutic)
Horari: de dilluns a divendres a les 20.15 hores
Més informació:
http://oliva.es/es/areas/vida-cultural/deportes/estiu-actiu/

Dijous 1 i 15
Coneix el Montgó – El Jardí Mediterrani de la Albarda
Un jardí mediterrani sostenible amb més de 700 espècies de flora on
s’uneixen conservació, biodiversitat i estètica.
Organitza: Parcs Naturals
Inscripcions: 966467155/ 679196461 / parc_montgo@gva.es
Més informació: www.parquesnaturales.gva.es

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Divendres 2, 9, 16 i 23
Nits de Flamenkiko

Cada primer divendres de mes prepara’t per a gaudir del millor sabor
mediterrani degustant un bon sopar i ballant les millors rumbitas.
Lloc: Restaurant Kiko Port – C/ Del Pomer, s/n (Oliva)
Més informació: www.kikoport.com

Diumenge 4

2a Jornada del Concurs de Pesca de Curricà d’Altura 2019

Ja està tot preparat per al Concurs de caràcter esportiu de pesca Curricà
d’Altura, la modalitat de pesca esportiva més practicada. Durant tot el
matí.
Més informació: www.nauticoliva.es

Divendres 2, 9, 16, 23 i 30
Dia de mercat

08:00h

El mercat d’Oliva, un dels més coneguts de la província de València,
ofereix tots els divendres de l’any una gran varietat de productes de la
terra (fruita i verdura de temporada), roba, calçat i complements varis.
També li recomanem visitar el Mercat Municipal obert de dilluns a
dissabte en horari de demà. Deixe’s seduir per la singularitat de l’edifici i
la qualitat dels productes oferits!
Lloc: Passeig Lluís Vives

Diumenge 4, 11, 18 i 25
Mercat ambulant d’estiu a la platja

20:00h

Tots els diumenges visita el mercat ambulant d’estiu, situat a la platja de
Pau Pi al costat del Club Nàutic. Gran varietat d’articles d’artesania, roba
de segona mà, ceràmica, manualitats, records ... no t’ho perdes!
Lloc: C/ Alfons V el Màgnanim.
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Diumenge 4, 11, 18 i 25
Tardeo Live

20:00h

Cada diumenge un grup de música en directe amenitzarà les vesprades a
la terrassa del Restaurant Kiko Port on mentre gaudeixes del capvespre.
Lloc: Restaurant Kiko Port – C/ Del Pomer, s/n (Oliva)
Més informació: www.kikoport.com

Del dilluns 5 al divendres 9
Curs Dansa Urbana

Apunta’t a aquest curs que compta amb les modalitats de ball modern,
hip-hop, comercial, freestyle, entre altres. Hi ha diferents nivells, així que
no t’ho penses i inscriu-te prompte, les places són limitades.
Més informació i preus: corriololiva@gmail.com / 649 413 003 / 654
690 795 o en les Oficines del poliesportiu.

Dimarts 6, 13, 20 i 27
Partida de Raspall

El “Raspall” és un esport que antigament es jugava als carrers de molts
pobles. A Oliva aquest esport continua practicant-se i cada vegada
compta amb més seguidors. Tots els dimarts acosta’t al trinquet, i gaudeix
de les partides d’afeccionats i professionals.
Lloc: Nou Trinquet d’Oliva (Passeig Francisco Brines, s/n)
Organitza: Club Pilota d’Oliva Facebook: Club Pilota Oliva

Cinema en el teatre Olímpia - Dia de l’espectador
Gaudeix del millor cinema i de les últimes estrenes, amb el nou cinema
digital, so envolupant i imatge digital 2 k, l’últim en projecció.
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Cartellera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com

Dimecres 7, 14, 21 i 28
Visita guiada per l’Oliva comtal

10:00h

Animat passeig apte per a tota la família que transcorrerà pels carrers de
l’antiga ciutat emmurallada d’Oliva i de la seua Raval. També es visitaran
els edificis senyorials que ocupen els Museus Arqueològic, Etnològic i la
Casa de Mayans.
No te la perdes!
Inscripció prèvia obligatòria.
Per a informació sobre l’idioma de les visites consulte amb:
Tourist Info Oliva
Passeig Lluís Vives s/n. (al costat del Mercat Municipal)
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net
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Dimecres 7, 14, 21 i 28
Cuentacuentos - Llampuga

19:30h

Una activitat per als més xicotets de casa, on es divertiran, ampliaran els
seus coneixements i estaran d’allò més entretinguts.
Més informació: Facebook “Llampuga Xiringuito”
Lloc: Quiosquet Llampuga, accés per C/ de Lledoner.

Dijous 8, 15, 22 i 29

Cuentacuentos - Malamar

19:30h

Una activitat per als més xicotets de casa, on es divertiran, ampliaran els
seus coneixements i estaran d’allò més entretinguts.
Més informació: Facebook “Llampuga Xiringuito”
Lloc: Quiosquet Dolenta Mar, accés per C/ Travessia Verge del Mar
(Zona Creu Roja/Plaza Europa)

Dijous 8

Coneix el Montgó - La Reserva Marina en caiac

09:30h

Excursió guiada en caiac per la reserva marina del cap de Sant Antoni
per a conéixer els seus valors.
Preu: 25€ (Inclou segur i lloguer del caiac)
Organitza: Parcs Naturals
Inscripcions: 966467155/ 679196461 / parc_montgo@gva.es
Més informació: www.parquesnaturales.gva.es

Divendres 9, 16 i 23

Espectacle Flamenc

13:00h

Gran espectacle eqüestre amb exhibició de cavalls andalusos de pura
raça, menjar i ball flamenc.
Informació i reserves:
Restaurant Visca Espanya Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Dijous 15

Festa del Club “Concurs de Paelles”

Anima’t a participar en el concurs del menjar típic de València, on trobaràs
un ambient inigualable.
Lloc: Club Naútic Oliva
Organitza: Club Naútic Oliva

olivaturismo.com
oliva.es
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Divendres 16

Regata Vela Lleugera. Escola de vela 2019

Et convidem a acostar-te al Club Nàutic, per a contemplar una fabulosa
regata de vela lleugera. El desplegament de velers enfront de la costa de
la platges d’Oliva, ofereix una bonica estampa d’estiu, que recorrerà les
platges de Pau Pi, Aigua Blanca i Rabdells.
Info: www.nauticoliva.es

“Cinema als platges”: WONDER WOMAN
El Patronat Provincial de Turisme “València Turisme”, et convida a aquest
estiu a gaudir de la millor cartellera de cinema a la vora del mar.
No oblides la teua cadira o tovallola!
Lloc: Plaza Europa (al costat de la Creu Roja)

Diumenge 18

2n Concurs de Pesca des d’embarcació Fondejada
Costanera 2019

Ja està tot preparat per al segon Concurs d’Embarcació Fondejada
d’Altura, una modalitat de pesca molt interessant que pots gaudir a Oliva.
Durant el matí.
Més informació: www.nauticoliva.es

Dimecres 21

Coneix el Montgó – El tresor del Cap de Sant
Antoni Visita guiada en catamarà a la reserva dels fons marins del cap de
Sant Antoni. Embarca’t al parc natural del Montgó!
Preu: Adult: 12€, Xiquets (4-10 anys): 8€, Menors de 4 anys: gratis.
Organitza: Parcs Naturals
Inscripcions: 966467155/ 679196461 / parc_montgo@gva.es
Més informació: www.parquesnaturales.gva.es

INSTALACIONS Y SERVEIS DE PLATJA:

A la platja Pau Pi trobaràs:
- Escola de vela, paddle surf.
- Plataforma aquàtica de vela.
Canales d’accés al mar d’ús públic per a la pràctica d’esports
nàutics:
- Platja Terranova-Burguera: de l’1 de juliol al 15 de
setembre.
Platges accessibles (de l’1 de juliol al 31 d’agost):
- Terranova-Burguera, C/ Pomer. (Prèvia petició amb
48h d’antelació telefonant al 678 50 00 35 o parlat amb
la Creu Roja directament).
- Pau Pi, Travessia Verge del Mar (Zona Plaza Europa).
- Aigua Morta, C/ Jacomart. (Prèvia petició amb 48h
d’antelació telefonant al 678 50 00 35 o parlat amb la
Creu Roja directament).

agenda

agost 2019

Coneix l’entorn d’Oliva

L’entorn de la nostra ciutat té molt a oferir. Et proposem diferents opcions perquè pugues conèixer-lo una mica més.
Comença el viatge, t’animes?

Rutes d ’Oliva

Existeixen sis rutes que vos permetran gaudir de la naturalesa i els paisatges del municipi d’Oliva. Dos recorreguts
per senda, també dos aptes per a bicicletes i dos semi-urbans. Passeja entre plantes aromàtiques, arbres nobles com
carrasques i noguers, camps de taronja i, com no, la Marjal Pego-Oliva.

Sender “Puig del Frare” i “Font de Maria Rosa”
La ruta de la Font de Maria Rosa és una de les més singulars del terme municipal d’Oliva, que passa també pels termes
de Villalonga i la Font d’en Carròs. L’itinerari comença en la urbanització Panorama II, i ascendeix fins el cim del Puig del
Frare, un dels punts més elevats d’Oliva, on es contemplen unes magnífiques vistes de les costes de la comarca de La
Safor i La Marina.
Punt d’inici: Urbanització Panorama II
Distància: 2,5 km
Durada: 1 hora
Dificultat: mitjana

Sender Puig Covatelles
Des de la urbanització Panorama II, s’inicia una ruta interessant cap al cim del Puig de Covatelles. Al llarg del trajecte es
poden observar el bosc típicament mediterrani i algunes construccions rurals d’interès.
Punt d’inici: Urbanització Panorama II
Distància: 2,4 km
Durada: 1 hora
Dificultat: mitjana

Pujada al Castell de Santa Anna
Esta ruta es pot iniciar des del carrer “del Niño”. A uns 50 metres ens desviarem pel carrer que comença la pujada al
Calvari, i immediatament iniciem la pujada per la senda que condueix al Castell de Santa Anna. Arribarem al cim de la
muntanya des d’on s’observa una magnífica vista panoràmica del centre històric, les platges i el Parc natural de la Marjal
Pego-Oliva.
Punt d’inici: “Carrer del Calvari”
Distància: 1 km
olivaturismo.com
Durada: 20 minuts
oliva.es
Dificultat: baixa

+ info: 962855528
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Rutes Cicloturístiques

Camí natural de la Safor- D’Oliva a Gandia
La ruta transcorre per l’antic traçat del ferrocarril Carcaixent-Dènia, considerat com el tren de via estreta més antic de la
península (1864), construït per al comerç de la taronja i la seda. La ruta es pot iniciar a Oliva al final del Passeig de Joan
Fuster, seguint el carril bici cap al municipi de Piles. El traçat és recte i còmode, i durant el recorregut es poden observar
infraestructures de reg en les parcel•les de tarongers. El camí segueix cap a la ciutat de Gandia. Una vegada allí es pot
accedir cap al Parc de l’Estació on es troba una antiga locomotora restaurada i exposada com a escultura.
Punt d’inici: Carril bici Oliva-Gandia
Distancia: 6,5 km
Durada: 2 hores 30 minuts
Dificultat: baixa

Amb bici pel Xiricull

El recorregut s’inicia a l’encreuament entre el Passeig dels “Rajolars” i el Camí de la Carrasca. El trajecte té una pendent
suau al llarg de la zona de les Mines i comença a ascendir a partir del Pujalet fins arribar a la Font del Xiricull. Des del
Camí de Santa Fe es torna a Oliva, passant per la muntanya del Cavall Bernat.
Punt d’inici: Passeig del “Rajolars”
Distancia: 5 km
Durada: 2 hores
Dificultat: mitjana

Amb bici a la Font Salada i Parc Natural Marjal Pego- Oliva
Aquesta ruta té el seu punt d’inici en l’institut Gabriel Ciscar. Transcorre per un camí pla entre tarongers a través del
Camí Vell de Pego. Per la desviació de l’Aigüera de Sant Josep, s’arriba al brollador d’aigües termals de la Font Salada.
Un excel•lent lloc per prendre un bany i relaxar-se en les seues aigües medicinals de reconegut prestigi. Des de la Font
Salada ens podem endinsar, també, en el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva i arribar fins el Calapatar seguint el llit del
riu Bullent. Un hàbitat excel•lent per a endemismes tan singulars com el samaruc i altres espècies que viuen en el parc.
Punt d’inici: Col·legi Alfadalí
Distancia: 6,8 km
Durada: 2 hores 15 minuts
Dificultat: baixa

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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