Costa Blanca, terra carregada de festes i tradicions
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A la Comunitat Valenciana se celebren més de 600 festes populars al llarg de l'any. Són festes extravertides, fetes per a
celebrar-se al carrer i en les quals pot participar tot aquell que s'acoste per a conéixer-les. Són un atractiu turístic i
cultural de primera magnitud amb temàtiques molt diverses entre religioses, populars o històriques. Aquesta setmana et
convidem a conéixer algunes que alberga la Costa Blanca, com les festes d'Almoradí, Gata o Ondara.
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La festa en honor als "Santicos de la Pedra" d'Almoradí han sigut des de sempre una de les festes més importants i
conegudes de la zona, sent un tradicional punt de trobada cada any. Et convidem a conéixer de prop aquestes
tradicionals festes del 26 al 31 de juliol.
I d'Almoradí a Gata, on del 26 de juliol al 6 d'agost, podràs gaudir d'una àmplia agenda d'activitats, des de despertades,
batukades, ball de disfresses, solta de bous o la nit del rock. Plans per a tots els gustos i edats, en un escenari idíl·lic,
com és el municipi de Gata.
Ondara celebra dissabte que ve 3 d'agost els "Santos de la Pedra", amb paelles populars, festa de l'aigua, bous al carrer,
sopars populars i música al carrer. T'ho vas a perdre?
Vine a la Comunitat i viu les seues festes d'estiu plenes de colorit, exhibició, espectacle i molta diversió!
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