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La Ruta 66 és la carretera històrica 
que travessa els Estats Units al llarg 
de 4.000 km., de Chicago fins Los 
Ángeles. És un mite de l’Amèrica 
interior més desconeguda.

La Ruta 99 és el camí que t’acosta a 
les terres menys poblades de la 
Comunitat Valenciana. Una ruta que 
enllaça els vint-i-quatre pobles 
valencians amb menys de cent veïns, 
de Famorca (al Comtat) fins a 
Herbers (als Ports). Esta és la 
credencial de la Ruta 99 que –a l’estil 
del Camí de Santiago– pots segellar 
als establiments públics de cadascun 
d’estos municipis. En família, en 
moto, en bici o a peu, la Ruta 99 et 
connecta amb el teu interior.

« Mar enllà, terra endins, 
lluny de tot remor,
pots sentir com batega 
el cor del teu interior »

Vídeo i cançó de La Ruta 99 
(Bajoqueta Rock)
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1. Descarrega't i imprimeix el document.

2. Quan visites els municipis, dirigeix-te als 
establiments seleccionats per a encun-
yar-t'ho (�guren en aquesta web).

3. Una vegada hages aconseguit la meitat de 
la ruta (12 municipis de 3 províncies dife-
rents), escaneja-ho o fes-li foto.

4. Escriu-nos a ruta99@gva.es, adjuntant el 
document, amb les teues dades i on 
vulgues que t'enviem la motxilla.

Vols aconseguir la
motxilla o�cial de la Ruta 99?

Et comptem com fer-ho en 4 passos.

1. Imprime este documento.

2. Cuando visites los municipios, dirígete a 
los establecimientos seleccionados para 
cuñártelo (�guran en esta web).

3. Una vez hayas conseguido la mitad de la 
ruta (12 municipios de 3 provincias distin-
tas), escanéalo o hazle foto.

4. Escríbenos a ruta99@gva.es, adjuntando 
el documento, con tus datos y donde quie-
ras que te enviemos la mochila.

¿Quieres conseguir
la mochila o�cial de la Ruta 99?

Te contamos cómo hacerlo en 4 pasos.


