
12’00h.: Presentació de la nova Ruta Interpretativa del 
nucli tradicional d'Orxeta (el punt de trobada per iniciar 
tots junts la ruta serà a la creu _Avinguda Constitució_).  A 
continuació hi haurà vi d'honor a la pl. Dr Vicente L. 
Ferrándiz.

11'00 h.: Recepció d'autoritats a la plaça Dr. Ferrándiz 
amenitzada per "Grup d'amics de la xirimita i el tabal El 
Xiriminxo" per Inaugurar la VIII Fira Gastronòmica.

11'30 h.: Concurs d'All i Oli (inscripcions a l'estand de 
l'Ajuntament). L'organització proporcionarà els ingre-
dients.

12'00 h.: Concurs de Vi del Terreny (Inscripció i lliurament 
de vi a l’estand de l'Ajuntament.)

12’30h.: 1er Tast Maridatge dolç contra salat (1 h. Aprox.) 
Serà indispensable acudir amb la copa.

13’00h.: Ruta interpretativa del nucli tradicional d’Orxeta ( 
Inscripció gratuïta a l’estand de l’Ajuntament)

13’30h.: 2n Tast Maridatge dolç contra salat (1 h. Aprox.) 
Serà indispensable acudir amb la copa.

16’00h.: Exposició de Trages de Moros i Cristians a càrrec 
de Diliana, empresa dedicada a la elaboració de trages 
espercials per a festes de Moros i Cristians, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament.

17’00h.: Desfilada fester, amb la participació de la Com-
parsa Pirates de Villena i la Companyia Pirates Berberiscos 
(Rei Moro 2019) de La Vila Joiosa, acompanyats de la Lira 
Orxetana i el Grup Musical "Los Gavilanes".

18'30 h.: 1er Tast Maridatge “la portadora” (1 h. Aprox.) Serà 
indispensable acudir amb la copa.

19'30 h.: 2n Tast Maridatge “la portadora” (1 h. Aprox.) Serà 

18’45 h.: Inauguració del enllumenat i Avet nadalenc. 
Obertura de la "VIII Fira Gastronòmica 2018" a la pl. Dr. 
Ferrándiz i carrers adjacents.

19'00 h.: Show Cooking “Fondillón d’Alacant” a càrrec de 
Pablo Montoro, semifinalista de Top Chef l’any 2017. (Pl. D. 
Ferrándiz)

21’00h.: Concert del grup musical Planta Baixa. Durant 
dues hores gaudirem de la música del grup viler, mentre 
peguem un mosset a la barra de la Comissió de Festes.

Dissabte 8 desembre

Dijous 6 desembre

Divendres 7 desembre

indispensable acudir amb la copa.

21’00h.: Actuació del grup musical la Gran Babylon a la 
plaça del poble. Durant dues hores gaudirem de les 
diversions del grup de Callosa d'en Sarrià. K.9
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5 Orxeta

Bella Orxeta

Carretera a Finestrat, Relleu y Sella

Carretera a Finestrat, Relleu y Sella

  Plaça del Vi

  Carnisseria Manolo

  Forn Lloret i Jorda

  Restaurant Paco (reserves: 966855048 )

  Bar La Plaça 

  Bar Gregori

  Bar El Pal

  Restaurant “El Pantano” (reserves: 966855017)

 Farmacia Orxeta

  Autoservici Tandy

  “Restaurante Mundial” (reserves: 966855020)

12 Casa Emi  (telèfon: 633764664)
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Zones de la Fira



9'00 h.: Ruta Senderista: Pujada  a la serra i visita a la  
cova d’Oxeta. Gaudeix de les millors vistes de la nostra 
població. (Preu: 5 €. Inclou tiquet de copa +3 degusta-
cions a la Plaça del Vi) Inscripcions: (Caixaltea ES12 
3045 2659 9727 2020 0496) o a l'Ajuntament. (Fins al dia 
5 de desembre)

11'30 a 14'00 h.: Exhibició de Boixets oferta per l'Asso-
ciació de Boixeteres d'Orxeta. (Pl. Dr. Ferrándiz)

12'00 h.: Cercavila i actuació de la Muixeranga Marina 
Baixa. Amenitzada per grup de dolçaines. (Eixida des 
del c/Barranquet)

12’30h.: Taller de vi ( Pl. Dr. Ferrándiz)

17'00 h.: Traca Fi de VIII Fira Gastronòmica 2018
11'00 h.: Recepció d'autoritats a la plaça Dr. Ferrándiz 
amenitzada per "Grup d'amics de la xirimita i el tabal El 
Xiriminxo" per Inaugurar la VIII Fira Gastronòmica.

11'30 h.: Concurs d'All i Oli (inscripcions a l'estand de 
l'Ajuntament). L'organització proporcionarà els ingre-
dients.

12'00 h.: Concurs de Vi del Terreny (Inscripció i lliurament 
de vi a l’estand de l'Ajuntament.)

12’30h.: 1er Tast Maridatge dolç contra salat (1 h. Aprox.) 
Serà indispensable acudir amb la copa.

13’00h.: Ruta interpretativa del nucli tradicional d’Orxeta ( 
Inscripció gratuïta a l’estand de l’Ajuntament)

13’30h.: 2n Tast Maridatge dolç contra salat (1 h. Aprox.) 
Serà indispensable acudir amb la copa.

16’00h.: Exposició de Trages de Moros i Cristians a càrrec 
de Diliana, empresa dedicada a la elaboració de trages 
espercials per a festes de Moros i Cristians, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament.

17’00h.: Desfilada fester, amb la participació de la Com-
parsa Pirates de Villena i la Companyia Pirates Berberiscos 
(Rei Moro 2019) de La Vila Joiosa, acompanyats de la Lira 
Orxetana i el Grup Musical "Los Gavilanes".

18'30 h.: 1er Tast Maridatge “la portadora” (1 h. Aprox.) Serà 
indispensable acudir amb la copa.

19'30 h.: 2n Tast Maridatge “la portadora” (1 h. Aprox.) Serà 

indispensable acudir amb la copa.

21’00h.: Actuació del grup musical la Gran Babylon a la 
plaça del poble. Durant dues hores gaudirem de les 
diversions del grup de Callosa d'en Sarrià.

Esdeveniments durant tots els dies
Es realitzaran diversos tallers durant el transcurs de la 
fira com el d'elaboració de mel.

Zona de Jocs i Realitat Virtual al parc del Barranquet 
*(Des de divendres a les 17 h. Fins el diumenge a les 16 
h.)

Plaça del Vi. Degustació dels vins de la nostra provín-
cia. S'instal·laran, a la plaça del poble, un seguit 
d'estands on es podran adquirir i degustar els millors 
vins de la zona. A més dels productes típics als carrers 
adjacents. *(Des divendres a les 17 h. Fins el diumen-
ge a les 17 h.)

Tasts Maridatge. Serà indispensable adquirir la 
copa a la Plaça del Vi i les inscripcions es duran a 
terme a l'Ajuntament dies previs a la Fira. Els tasts 
es faran al Casal de Fester. (Màx. 30 persones) 
[2EUR. x pers.]

* Horari de fira des de les 11'00h fins a les 21'00h.

Diumenge 9  desembre

Patrocinadors:

Gota de Vida és una fira dedicada als vins d'Alacant en la qual 
podràs gaudir dels productes gatronómicos i d'artesania en els 
diferents estands. El nostre poble es vist per a l'ocasió engala-
nant els nostres carrers i podrà gaudir d'exhibicions de falcone-
ria, tasts de vi, muixeranga, concursos, activitats per als més 
petits i música en directe. Vine a gaudir del vi al cor de la vall.

Podràs trobar més informació a www.orxeta.es

DEDICADA AL
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