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Natura
- Cova de la Galera
- Pic de la Mola

Monuments
- Església Parroquial de Sant Antoni Abat
- Ermita de Sant Llorenç de l’Alcudiol
- Escoles “Fundació Patriarca Sant Josep”

Festes
- Falles
- Festes Majors en honor a:
   St. Cristòfol, St. Llorenç i St. Isidre (agost)

Gastronomia
- Arròs al forn 
- Arròs amb fesols i nap
- All i pebre
- Paella

Favara es troba a la vessant nord de la serra de Corbera i ofereix pinades i muntanyes baixes 
que acompanyen al Pic de la Mola, de 625 metres d’alçada. La resta del terme són camps on 
predominen els tarongers i l’arròs.
Ací presentem una xicoteta mostra de tot el que aquesta localitat pot oferir a qui la visite:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:



la cervesa artesana Gènesis
dels germans Vendrell Territori Artesà

Favara

Començarem la visita a l’ermita de 
Sant Llorenç de l’Alcudiola. Està 
situada sobre un turó i això li permet 
oferir unes magní�ques vistes a més 
de ser un lloc important per a la 
història del poble de Favara. 
Seguidament serà el torn de visitar 
l’església parroquial de Sant Antoni 
Abat. Des d’allí anirem a vore l’edi�ci 
on es troba la Fundació Patriarca 
Sant Josep, que data de 1880 i 
resulta prou singular perquè 
presenta tres plantes cadascuna 
d’elles amb una temàtica diferent.
En acabar, creuarem la localitat fent 
un agradable passeig per arribar �ns 
l’eixida del poble on ens esperaran 
els artesans de la cervesa.

Vendrell Gourmet és una empresa familiar sorgida al 2012 
arran la jubilació del pare, qui tenia camps de taronges i 
es dedicava al seu conreu. En aquell moment, els germans 
Vendrell van decidir reconvertir els camps en uns més 
ecològics i començar l’elaboració de cervesa artesanal.
Avui produeixen tres varietats de cervesa molt 
innovadores: la Taronja, amb les pròpies taronges dels 
camps heretats del seu pare; la Mediterrània, amb gesmil i 
arròs de la Denominació d’Origen “Arròs de València”; i la 
nova Gènesis Fortalenium 1239, elaborada i madurada en 
roure americà, amb whisky escocès i vainilla de Bourbon 
de Madagascar.
Vendrell Gourmet ha participat en nombrosos concursos i 
�res com FITUR o Gala Guia Michelin 2015, entre d’altres.
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Taller artesà

1 - Ermita de Sant Llorenç
2 - Parròquia de Sant Antoni Abat
3 - Escoles “Fundació Patriarca Sant Josep”
4 - Cerveseria Gènesis

3,4 km

3 hores


