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13-15 Maig 2022

Marina de València

BICIFEST

VAleNCIA
Tots els dies en el Tinglat Nº 2 de La Marina

1ª Fira de Ciclisme Urbà de l'Estat
Divendres 13

FESTA DE BENVINGUDA
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KARAOKE ROCK BAND
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21:30h
Escenari Valenbisi

Dissabte 14
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CONCERTS A RODA DE MAR
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Escenari Valenbisi

HURACAN ROMÁNTICA 22:00h
20:15h TESA
JOE PASK 18:30h
Diumenge 15

VALÈNCIA BIKE PARADE
Gran marxa ciclista

Concentració (10:30) i eixida des de la Plaça de l'Ajuntament amb arribada a la Marina de València.
Sorteig de premis entre tots els participants.

WOMEN PLAY BEATLES 12:30h
Escenari Valenbisi

I food-bikes, terrasseta a vora mar i moltes més activitats en el cap de setmana més ciclista de l'any.

Organitza:

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

BICIFEST 2022 DEL 13 AL 15 DE MAIG EN LA MARINA DE VALÈNCIA
Us convidem a participar del Bicifest 2022, la festa de la bicicleta que la Regidoria de
Mobilitat Sostenible ha organitzat per celebrar el cap de setmana del 13 al 15 de maig en
la Marina de València. Allà trobareu un munt d’activitats, exhibicions i jocs al voltant de la
bici, així como concerts i una zona d’esplai, tot amb accés lliure i gratuït.
A més a més, ens encantaria que ens acompanyareu en la primera València Bike Parade,
la gran desfilada ciclista que celebrarem el diumenge 15 de maig, per celebrar como la
bicicleta i l’ús cada volta més massiu que fem d’ella està servint per millorar la qualitat de
vida a la ciutat de València.
La desfilada començarà a la Plaça de l’Ajuntament a les 11 hores (encara que us
convoquem a les 10:30 per eixir de manera més ordenada) i acabarà a la Marina, on al
voltant de les 12 podrem gaudir del concert de Women Play Beatles, food-bikes, terrassa
a vora mar i moltes més activitats.
També, si arribeu amb antelació a l’eixida, podreu fer-vos amb les diferents butlletes per
participar en els diferents sorteigs que faran en arribar les empreses i associacions
col·laboradores.
Esperem que ens acompanyeu.
10:30 h. Convocatòria a Plaça de l’Ajuntament
11:00 h. Eixida
Itinerari:
Plaça de l’Ajuntament
Barques
Pintor Sorolla
Alfons el Magnànim
Palau de Justicia
Porta de la Mar
Navarro Reverter
Plaça Amèrica
Pont d’Aragó
Plaça Saragossa
Albereda
Plaça Europa
Avinguda França
Carrer Menorca
Carrer Eivissa
Avinguda del Port
Doctor J.J Domine
Marina de València (explanada EDEM)
Arribada estimada a les 12:00 hores

