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L’aigua és vida: plantes, animals i éssers humans depenen d’ella per al seu 
desenvolupament i supervivència. En esta ruta coneixerem un brollador 
d’aigua i el que la naturalesa i l’ésser humà han sigut capaços de fer al 
llarg de la història al voltant d’aquesta surgència d’aigua fresca i neta. 
Aquesta ruta combina la història, l’arqueologia, la geologia i la simple 
contemplació estètica. El trajecte inclou dues parades: la primera seran 
les Coves de Sant Josep, el recorregut de les quals es realitza en barca 
adaptada; i la segona, el jaciment arqueològic del Poblat de Sant Josep.

• Consulteu els horaris dels recintes.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències del temps en la visita al 
Poblat iber-romà.
• Cost: tarifes en les Coves de Sant Josep i poblat iber.
• Possibilitat de visita guiada en Poblat iber-romà de Sant Josep.
• Plaça d’aparcament reservada PMR a l’esplanada de l’Ermita de 
Sant Josep.

La Vall d’Uixó: camí de l’aigua
la vall d’uixó

TINGUEU EN COMPTE
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Es tracta d’unes coves inundades per unes aigües l’origen de les quals 
encara no s’ha trobat. A l’interior es pot conéixer el riu subterrani més 
llarg d’Europa, amb els seus 3.000 metres coneguts de longitud dels 
quals són visitables pel públic 1.050. D’estos, 800 metres es recorren 
en barca adaptada. Acompanyats pels barquers, el trajecte s’allarga per 
les diferents sales repletes d’estalactites i estalagmites que, convenient-
ment il·luminades, fan imaginar el visitant figures meravelloses. La co-
municació entre sales es fa a través de galeries naturals o de sifons 
antics que es van condicionar durant les exploracions de la cova que es 
van realitzar en el segle xx. 

Més informació: www.covesdesantjosep.es
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Coves de Sant Josep



Des de València, Alacant i Castelló:
 A-7
Eixida 283 // La Vall d’Uixó

Des de Barcelona:
 AP-7
Eixida 49 // N-225 / N-340 / 
La Vall d’Uixó / Moncofa

CONTACTE

ACCÉS

Coves de Sant Josep
Paratge de Sant Josep, s/n  /  La Vall d’Uixó
+34 964 690 576
info@covesdesantjosep.es  /  www.covesdesantjosep.es

5

Fotos: Lina Soler

TARIFA

General adults: 14€  /  General menors: 8€
Reduïda adults: 10 € (persones jubilades, pensionistes, amb 
discapacitat, estudiants, carnet jove o guia oficial). 
Reduïda menors: 6€ ( membres de família nombrosa o 
monoparental i menors amb discapacitat,).
Grups: 10€ (mínim 20 adults).
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Poblat de Sant Josep

Encara que en la boca de la cova s’han trobats restes de fa 17.000 anys 
(Paleolític superior), el poblat que es construeix al cim de la cova viu 
el seu esplendor a l’edat de bronze (1700-1100 a. C.), l’esplendor del 
qual va tindre lloc entre el segle vi i ii a. C. en el període iber. El poblat 
és abandonat i tornat a ocupar entre els segles iv i v, durant el Baix Im-
peri Romà. Controlava el pas de la vall del riu Palància cap a la costa i 
també l’aigua que ix de les coves. Era un poblat emmurallat, amb tres 
torres, carrers, escales i habitatges les restes dels quals es poden distin-
gir perfectament des de les passarel·les habilitades.

Més informació: www.covesdesantjosep.es 
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CONTACTE

ACCÉS

Tourist Info La Vall d’Uixó
Paratge San José, s/n
La Vall d’Uixó (aparcament de Coves de Sant Josep)
+34 964 660 785
vallduixo@tourisinfo.net
touristinfovallduixo@gmail.com
www.turismolavallduixo.com

Des de València, Alacant i Castelló
A-7  
Eixida 283 // La Vall d’Uixó
Des de Barcelona:
AP-7  
Eixida 49 // N-225/N-340
Vall d’Uixó/Moncofa

TARIFA

General: 3€
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Platges accessibles de Masbo i 
Pedraroja a Moncofa, i El Cirerer 
a Xilxes. 
Parc infantil amb jocs inclusius 
en l’exterior de les Coves de Sant 
Josep.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...no es coneix l’origen de l’aigua que 
ix per la cova?

...no es coneix l’extensió total 
de la cova? Se’n han explorat i 
cartografiat 3.000 metres.

...la temperatura de la cova es manté 
constant tot l’any a 20°C?

...Encara que la cova es coneix des 
del Paleolític la seua exploració es va 
iniciar en 1897?

...la zona visitable de la cova tal 
com la coneixem en l’actualitat 
data dels anys 50 i 60, quan es va 
habilitar per a visites turístiques? 

...La presència d’aigua fa que el 
paratge estiga habitat des de fa 
3.800 anys?

...que a l’embarcador s’han trobat 
restes de fauna d’època glacial?

Hotel Mar de Fulles
Polígon 5, Parcel·la 69,
12609 Alfondeguilla (Castelló)
+34 964 090 965
Mòbil: +34 669 211 569
info@mardefulles.es 
www.mardefulles.es 
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restaurant l’anoHueret
C/ Octavi Ten i Orenga, 16
12600 La Vall d’Uixó (Castelló)
+34 964 049 349
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9
El foc ens acompanya a la humanitat com a espècie des del principi dels 
temps El foc fa que la humil argila es transforme en objectes duradors, 
útils i bells fets de fang cuit: la ceràmica. En terres valencianes existeix una 
llarga tradició ceràmica. Una rica mostra d’aqueixa ceràmica valenciana 
i la seua història es pot conéixer al Museu Nacional de Ceràmica i Arts 
Sumptuàries de València. En la segona parada es pot visitar el Museu de 
Ceràmica de Paterna, un dels més importants centres productors durant 
l’Edat Mitjana. L’última parada és el Palauet de Nolla, una increïble mos-
tra de la imaginació desbordada dels ceramistes valencians.

• Consulteu els horaris dels recintes.
• Obligatòria reserva prèvia per a grups a partir de 8 persones en 
Museu Nacional de Ceràmica González Martí.
• Visita guiada al Palauet de Nolla a Meliana amb reserva prèvia.
• Al Palauet Nolla existeix possibilitat d’aparcar a l’esplanada inte-
rior previ avís en el cas de persones amb mobilitat reduïda. 
Consulteu la resta de places reservades d’aparcament.
• Cost: tarifes per a Museu Nacional de Ceràmica González Martí.

Foc i fang: 
ceràmica valenciana

valència - paterna - meliana

TINGUEU EN COMPTE



El museu està situat en luxós edifici barroc del segle xviii, redecorat en el 
segle xix. Va pertànyer als Marquesos de Dos Aguas fins a 1949, data en 
què va ser venut per la família a l’Estat. Es va instal·lar llavors en el palau 
la col·lecció ceràmica de Manuel González Martí i es va convertir així en 
Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries. En la planta baixa es 
pot contemplar la famosa Carrossa de les Nimfes, completament daura-
da. En el primer pis s’ambienta la vida del palau amb mobles, orfebreria i 
tèxtils. Finalment, en el segon pis es pot visitar la col·lecció ceràmica, que 
abasta des de peces prehistòriques fins a les peces fetes per Picasso per al 
museu en 1954.

Més informació: www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica

1

Museu Nacional de 
Ceràmica González Martí

Places PMR
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 3€
Reduïda: 1,50€ per a grups constituïts per 8 o més 
membres i prèvia sol·licitud amb 15 dies d’antelació
Entrada gratuïta:  Dissabtes a partir de les 16h i 
diumenges.

Consulteu les condicions de gratuïtat de dilluns a 
dissabte a la pàgina web.

C/ Poeta Querol, 2
46002  València / +34 963 516 392
www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 324 // Direcció València CV-35
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31

Museo Nacional de Cerámica 
y Artes Suntuarias “González Martí”



El museu està instal·lat en l’antic ajuntament, un edifici de 1881. Tots 
els fons procedeixen d’excavacions realitzades a la localitat i les pe-
ces abasten des de l’època romana, localitzades en la vila romana de 
Paterna, fins a taulellets de finals del segle xix. El moment de major 
esplendor de la ceràmica de Paterna és l’Edat mitjana. La producció 
paternera va arribar a exportar-se a llocs tan llunyans com la repúbli-
ca russa del Tartaristà o el mateix Kremlin moscovita. Destaquen els 
famosos socarrats, peces d’una sola cocció destinades als ràfecs i els 
sostres. Famosa va ser la producció de peces de color verd i manganés i, 
sobretot, la ceràmica daurada, peça cuita tres vegades i rematada amb 
una decoració daurada feta amb òxid de coure i plata. 

Més informació: www.paterna.es

2

Museu Municipal de Ceràmica de Paterna



C
E

R
À

M
IC

A
 V

A
LE

N
C

IA
N

A

13

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta.

Museu Municipal de 
Ceràmica de Paterna
Plaça del Poble, 1
46980  Paterna (València)
+34 961 379 657
www.paterna.es

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 324 // Direcció CV-35 València
CV-35
Eixida 5 // Direcció CV-31 /CV-365/Paterna/Aeroport/Feria 
València/Burjassot (centre)/V-30/Port/À Punt
CV-31
Utilitza els 2 carrils drets per a prendre l’eixida en direcció Fira 
València/Burjassot/À Punt/Paterna/Benimàmet

Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31  •  Eixida 12A // V-30

V-30  
Eixida 13// CV-371 /Paterna



El palau de Nolla és una antiga alqueria del segle xvii propietat 
dels dominics i que, després de la desamortització de 1835, pas-
sa a propietat dels Sagrera, família de l’alta burgesia valenciana. 
Juana Sagrera es casa amb l’industrial de la ceràmica Miguel No-
lla i decideix construir la seua fàbrica al costat de l’alqueria de 
la seua dona i transformar el palauet en el que hui anomenem 
showroom per a mostrar les infinites possibilitats decoratives del 
mosaic de gres que fabricava. Va cobrir totalment sòls, sòcols i 
façanes amb increïbles combinacions geomètriques i fins i tot un 
retrat seu realitzat amb les seues tessel·les.

Més informació: www.imcmeliana.com/palauet-de-nolla

3

Palauet de Nolla (Meliana)

Possibilitat d’aparcar PMR  Banys accessibles
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta.

Palauet de Nolla
Camí Barranquet, 57B
46133  Meliana (Valencia)
+34 961 496 070
www.imcmeliana.com

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 51 // V-21 / València (Norte) / Puçol / 
V-23 Sangunt
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31 / València / Av. Ausiàs 
March, continuar per C/ Antonio Ferrandis

Des de València:
V-21  
Eixida 14 // CV-311 Almàssera / Alboraya
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Punts de Platja accessibles de la 
Malva-rosa i el Cabanyal a València.

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...el Museu Nacional de 
Ceràmica té una sala els 
mobles de la qual estan decorats 
enterament amb porcellana?

...una de les sales més 
espectaculars del Museu Nacional 
de Ceràmica és la cuina que 
Manuel González Martí va 
recrear amb taulells del segle 
xviii i xix procedents de diversos 
palaus?

...la famosa ceràmica daurada de 
Paterna necessitava una tercera 
cocció amb el forn ple de fum 
perquè l’òxid de coure i la plata es 
fixaren a la peça ceràmica?

...la ceràmica daurada era 
considerada una vaixella de luxe 
pel seu alt preu per la delicadesa 
del dibuix, la complicació tècnica 
de la fabricació (tres coccions) i 
el preu dels materials utilitzats 
(plata)?

...les tessel·les del mosaic Nolla 
estan fetes d’argila polvoritzada 
i cuites a molt alta temperatura 
(1300 °C), cosa que provoca que 
es vitrifiquen i adquirisquen una 
gran resistència?

On menjar i allotjar-se

restaurante le Marquis 
(sH inglés Boutique Hotel)
C/ Marqués de Dos Aguas, 6 / València
+34 963 529 938
www.restaurantelemarquis.com

restaurante tagoMago
C/ Salvà, 1 / València
+34 963 246 325
www.gruposaona.com

Hotel ilunion aqua 4
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
www.ilunionaqua4.com

Hotel ilunion Valencia 3
C/ Vall d’Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
www.ilunionvalencia3.com

Hotel ilunion Valencia 4
C/ Vall d’Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
www.ilunionvalencia.com
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17Esta ruta enllaça tres punts per a conèixer dos mil·lennis d’història en 
territori alacantí: el MARQ, Museu Arqueològic d’Alacant, el VilaMu-
seu de La Vila Joiosa i la Vila Romana de l’Alfàs del Pi. Es tracta d’un 
viatge fascinant per l’Alacant de fa segles, per tal de conéixer al detall 
detall com vivien, què menjaven, com vestien o com eren les cases dels 
habitants fa 2000 anys. Alacant era ja en l’Antiguitat un encreuament 
de camins pel qual han passat tots els pobles del Mediterrani i on han 
deixat cadascun multitud d’elements culturals que encara enriqueixen 
la societat.

• Consulteu els horaris dels recintes.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències de l’oratge.
• Cost: tarifes en el MARQ, Vila Romana de L’Alfàs del Pi 
i Vilamuseu.

Alacant: 
un viatge de 2000 anys

alacant - la vila joiosa - l’alfàs del pi

TINGUEU EN COMPTE



Va ser fundat en 1932 i es va instal·lar en els baixos del palau de la 
Diputació. L’any 2000 es va traslladar a un antic hospital dels anys 
20, amb la qual cosa es va multiplicar l’espai expositiu i es va canviar 
per complet la manera d’exposar i explicar les peces arqueològiques. 
Esta innovació museística, que aposta decididament per la didàctica, 
els mitjans audiovisuals i informàtics, va rebre un premi europeu en 
2004. A les seues sales es pot fer diversos recorreguts didàctics, ajudats 
per escenografies, audiovisuals i interactius, des de la Prehistòria, les 
cultures ibera i romana, l’Edat Mitjana fins a arribar a l’Edat Moderna 
i Contemporània.  

Més informació: www.marqalicante.com

1

MARQ, Museu Arqueològic d’Alacant

Places PMR  Ascensor
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Des de Barcelona/Castelló, València:
AP-7 
Eixida 674 // A-70 Alacant/Alicante / 
Aeropuerto A-70
Eixida 6 direcció Alacant (Norte) / Avda. 
de Dénia

En transport públic:
Autobusos: Línies 2, 6, 9, 20 i 23
TRAM: Línies 1, 2, 3 i 4, 
Parada MARQ-Castell
(info: www.tramalicante.es)

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 3€. Diumenges i festius 1,50 €
Reduïda: 1,50 € per a estudiants, Carnet Jove, 
majors de 65 anys/jubilats i/o pensionistes
Gratuïta, per a: xiquets fins a 8 anys; persones 
en situació legal de desocupació; periodistes; 
persones amb discapacitat i el seu acompanyant; 
altres col·lectius professionals (consultar web).

MARQ
Pl. Dr. Gómez Ulla, s/n
03013  Alacant
+34 965 149 000
www.marqalicante.com
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Aquest museu destaca pels seus excepcionals fons provinents de tot 
l’arc mediterrani, objectes d’origen púnic, fenici, egipci, etrusc, romà 
trobats en excavacions en la mateixa Vila Joiosa i les seues aigües, arri-
bats a les nostres costes gràcies a l’intens comerç amb aqueixos pobles. 
Sobreïxen les peces de joieria púnica, els lingots de plom d’un jaciment 
subaquàtic romà, mosaics. 
Però el millor de tot és l’aposta decidida del museu per la completa 
accessibilitat no sols de l’edifici sinó també dels seus continguts. S’han 
preocupat no sols de l’accessibilitat física sinó també de la visual, audi-
tiva i intel·lectual de les seues extraordinàries peces.

Més informació: www.vilamuseu.es/accesibilidad

2

Vilamuseu (La Vila Joiosa)

Places PMR
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Des de Barcelona/Castelló/ València/
Alacant:
AP-7 
Eixida 66 // N-332 / CV-770 / La Vila 
Joiosa/

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Reduïda: 1,50 € per a grups, estudiants, 
famílies nombroses i monoparentals
Gratuïta: diumenges, 18 de maig, i tots els dies 
per a majors de 65 anys i pensionistes, xiquets/
es fins a 7 anys; persones en situació legal de 
desocupació; persones amb discapacitat.

Possibilitat de visites audiodescriptives amb guia 
o servei de LSE prèvia reserva amb antelació 
(consultar web).Vilamuseu

C/ Colón, 57
03570  La Vila Joiosa (Alicante)
+34 966 508 355 i 966 508 312
www.vilamuseu.es
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Es tracta d’un complex arqueològic descobert per casualitat durant 
unes obres en 1979. Encara que les excavacions segueixen el seu curs 
en la zona de la vila residencial el trobat fins ara és extremadament 
interessant. El complex es data en època tarde romana, entre els segles 
iv i vii. Fins ara s’ha trobat una luxosa vila (en fase d’excavació), una 
necròpoli, un mausoleu i unes termes que mostren totes les seues sales 
i en les quals s’observa molt bé el sistema de calefacció per davall d’es-
tes estances, el que ara diem sòl radiant.

Més informació: www.alfas.es/museo-villa-romana-albir

3

Museu a l’Aire Lliure Vila Romana 
de l’Albir (l’Alfàs del Pi)

Platja accessible
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Des de Barcelona/Castelló/ València/
Alacant:
AP-7 
Eixida 65 // N-332 / Benidorm (Levante) 
/ Callosa d’en Sarrià
Des d’Alacant:
Eixida 65 // N-332 / Benidorm (Levante)
N-332 sentit Altea/València

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Gratuïta.

Museu Vila Romana
Bulevard dels Músics, 28
03581  Platja de l’Albir, L’Alfàs del Pi
+34 966 867 023
www.lalfas.es
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Punt de platja accessible a la Vila Joiosa.
Platja Centre (Basseta l’Oli).
Punts de platja accessibles a Alacant.
Platjas del Postiguet, Sant Joan i Saladars-Urba-
nova.
Punt de platja accessible a l’Alfàs del Pi.
Platja de l’Albir.

Viu l’entorn

Sabies que...?

...Amb el plom dels lingots molt 
probablement es fabricarien 
canonades per a transportar 
l’aigua potable.

...En les termes romanes el forn 
es col·locava al costat de la sala 
calenta i les piscines calentes. A 
la següent sala arribava menys 
calor per això era la sala tempe-
rada. L’última era lògicament la 
sala freda.

...La Vila de l’Albir era una 
vila d’esbarjo que algun patrici 
que vivia probablement en l’ac-
tual Vila Joiosa.

...La cantimplora egípcia d’any 
nou del Vilamuseu s’usava per a 
portar aigua de la crescuda del 
Nil. Es considerava que l’aigua 
del Nil el primer dia de la cres-
cuda anual era miraculosa

...El tresor de la Marina Alta 
conservat en el MARQ va ser 
trobat per casualitat per uns 
senderistes holandesos al Parc 
natural del Montgó en 1999.

On menjar i 
allotjar-se

Hotel sercotel ag express
Àrea de Servei Km 25 Autovía A-70 - 03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

Hotel allon Mediterránea
Avinguda del Port, 4 - 03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.com

Hotel sun palace alBir
C/ Hércules, 1 - 03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alacant)
+34 966 071 362 / 605 820 530
info@hotelsunpalacealbir.com
www.hotelsunpalacealbir.com 

Marq restaurant
Pl. Dr. Gómez Ulla, s/n. - 03013 Alacant
+34 628 063 992

restaurante cerVecería nou el dragó
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14 - 03570 La Vila Joiosa
+34 965 040 640 / 602 251 977

restaurante-arrocería el nàutic de l’alBir
Passeig de les Estreles, locals 1 i 2
03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alacant)
+34 966 865 787
elnauticdelalbir@gmail.com 

goleta BeacH Food & drinks
Passeig de les Estreles, locals 3 i 4
03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alacant)
+34 966 864 139
goletabeach.albir@gmail.com / www.goletabeach.es 
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