
Ruta del dolç

xixona i la vila joiosa
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La província d’Alacant presenta una gastronomia molt variada, i dins 
d’ella destaquen especialment productes dolços com el torró i el xoco-
late, amb gran tradició artesanal des del segle xx i una notable projec-
ció nacional i internacional. En el cas del torró, a més, amb denomina-
ció d’origen. Aquesta ruta permet conéixer els procesos de fabricació 
d’aquests productes i la seua evolució en el temps, i també experimen-
tar maneres innovadores de consumir-los. El Museu del Torró a Xixo-
na i la Fàbrica i Museu Chocolates Herederos de Gaspar Pérez a la Vila 
Joiosa ofereixen una experiència en la qual els aromes més deliciosos 
serán els protagonistes en el marc del patrimoni industrial del bressol 
del dolç a la Comunitat Valenciana.

• Durada de la ruta completa: 5 hores aprox. 
• Visites guiades en el Museu del Torró i Chocolates Pérez.
• Cost: visita gratuïta per a persones amb discapacitat en el 
Museu del Torró; visita gratuïta en Chocolates Pérez.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (42 km).

TIN EN COMPTE



El Museu del Torró de Xixona, d’iniciativa privada i situat en 
les instal·lacions de la fàbrica de torrons El Lobo i 1880, ofereix 
un recorregut històric pels processos de fabricació del torró i la 
seua comercialització, a través d’una col·lecció d’utensilis, ma-
quinària, envasos i publicitat. Des de mitjan juliol fins al mes de 
novembre (excepte segona quinzena d’agost) s’inclou la visita a 
la zona de producció i empaquetat des d’un mirador envidrat. Al 
final del recorregut hi ha una xicoteta degustació i es pot adquirir 
els productes de l’empresa en la tenda del museu.

Consulteu més info en www.museodelturron.com
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Museu del Torró de Xixona

Rampa d’entrada                 Aparcament reservat          Banys accessibles



Per CV-800 des de:
València/Castelló  A-7
Alacant   A-7
Madrid  A-7   A-31   CV-80
*Pàrquing privat gratuït per a turismes i autobusos.

CONTACTE

ACCÉS TAriFA

variables segons temporada. Consulteu en 
www.museodelturron.com/web
Visita gratuïta per a xiquets fins a 10 anys, persones 
amb discapacitat, veïns de Xixona i, excepcionalment, 
entitats amb conveni.
Visita amb reserva prèvia per a grups.

Polígon Industrial Ciudad del Turrón (Espartal II)
(Turrones El Lobo y 1880)
03100  Xixona
+34 965 610 712 
info@museodelturron.com / www.museodelturron.com
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El Museu de Chocolates Pérez, situat a La Vila Joiosa, apropa al 
visitant al costat més artesanal d’aquesta indústria. Amb més de 
120 anys dedicats a l’elaboració del xocolate, les instal•lacions 
disposen d’una interessant col•lecció de maquinària i ferramen-
tes utilitzades al llarg del temps i la visita permet conéixer amb 
detall el procés de fabricació. En la tenda s’ofereix una degus-
tació gratuïta i la possibilitat d’adquirir diversos productes de 
l’empresa.

Consulteu més info en www.chocolatesperez.com
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Fàbrica i Museu Chocolates Pérez

Aparcament reservat
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Herederos de Gaspar Pérez, S.L.
Partida Mediases, 1
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 573
infoventas@chocolatesperez.com
www.chocolatesperez.com

visita gratuïta.
Grups escolars: 1 €/persona
Reserva amb un dia d’antelació per a 
grups de més de 15 persones. 

TAriFA CONTACTE
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HoTel allon MediTerrania
Avinguda del Port, 4
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.es

TapeJanT aMb Torró
la primavera a Xixona té un atractiu es-
pecial. Durant el mes de maig se celebra 
a la ciutat Tapejant amb Torró, un esde-
veniment gastronòmic en el qual estan 
presents la innovació i la creació gastro-
nòmica. Durant dues setmanes, els bars i 
restaurants de la localitat participants en 
aquesta ruta de la tapa ofereixen als seus 
clients tapes elaborades amb torró i es 
premien les millors receptes.

Moros i crisTians
Si visiteu Xixona a la tardor, no vos podeu 
perdre les seues festes de Moros i Cris-
tians. Els gelaters de Xixona organitzen 
aquesta celebració a la fi d’octubre. En 
ella es reparteixen gelats a tots els assis-
tents i inclou la denominada Ambaixada 
humorística del gelater, en la qual es 
realitza un repàs en to irònic a l’actualitat 
de Xixona i altres temes d’actualitat. 
(www.jijonaturismo.com)

Botiga de torrons Carremi
Com a complement a la visita de la fàbri-
ca de Chocolates Pérez, es proposa tam-
bé en la localitat de La Vila Joiosa poder 
disfrutar de la botiga de torrons artesans 
Carremi.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn Sabies que...?

..van ser els àrabs qui van introduir 
el torró en les nostres costes mediter-
rànies? 
...la recepta actual del torró naix en 
la província d’Alacant al voltant del 
segle xv, i que era un dolç molt apre-
ciat per la reialesa?
..en Alacant, al segle xvi, a molts tre-
balladors se’ls pagava part del salari 
de Nadal amb torró? 
...l’’Abella Maia’(o abella melipo-
na) no té agulló i és la responsable 
principal de la pol·linització de la 
flor del cacau? 
...hi ha estudis mèdics que indiquen 
que el xocolate negre té, entre d’altres, 
propietats antioxidants, antiinflama-
tòries i que inclús pot ajudar a pre-
vindre problemes del cor? No obstant 
això, resulta tòxic per als gossos, per 
la qual cosa mai has de donar-li xo-
colate a la teua mascota. 
...un dels xocolates més cars del món 
és el de la marca To’ak? Està elabo-
rat amb cacau de la regió de Manabí 
(Equador) i una barra de 50 grams 
té un preu de quasi 230 €.

el barranqueT 2.0.
Parc Barranc de la Font
03100 Jijona
+34 626 353 492

resTauranTe cerVecería nou el drago
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa
+34 602 251 977
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