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Esta és una ruta que conduïx al visitant per un municipi molt 
mediterrani on la pesca és un dels pilars econòmics. Amb abun-
dants caladors, que oferixen àmplia varietat de peixos i mariscos, 
el visitant podrà endinsar-se en la mar en una barca adaptada per 
a compartir un matí de pesca per mitjà de tècniques tradicionals, 
podrà observar com eixa captura arriba fins la Llotja i és venuda 
en subhasta, i també al ciutadà en el Mercat Municipal. I a més, 
coneixerà aspectes d’este puntal econòmic en un edifici nobiliari, 
hui museu, com és la Casa Membrillera.

5

Llagostí:
de la mar al mercat

vinaròs
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• Durada de la ruta completa: 8 hores aprox. 
• Visita autoguiada en la Llotja i el Mercat. Visita guiada en 
l’activitat de la pesca i amb guia opcional a la Casa Membrillera.
• Consulta els horaris dels recintes i activitats.
• Cost: activitat de pescaturisme.
• Utilitza transport privat entre les parades (1’2km) o passeja 
entre elles.
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.

TIN EN COMPTE



La “Casa dels Membrillera” o “de les Coroneles” és una casa 
senyorial d’estil renaixentista construïda al s. xvii. Després de 
la seua adquisició i restauració per la Fundació Caixa Vinaròs, 
s’ha convertit en la seu de l’entitat i en un centre cultural que 
permet conéixer el passat econòmic de la localitat mitjançant una 
exposició permanent sobre els diferents espais de treball i econo-
mia: agricultura, comerç, indústria i, sobretot, pesca. La primera 
planta acull Espai Mar, una visió de la pesca al municipi, amb 
reproduccions exactes d’embarcacions tradicionals com el xabec, 
el falutx o el pailebot.

Consulteu els horaris a www.fundaciocaixavinaros.com

1

Casa Membrillera

Rampa d’entrada                   Banys accessibles       Ascensor

Aparcament reservat             Aparcament públic amb places reservades
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 AP-7
Eixida 42 // Ulldecona-Vinaròs
Eixida 43 // Peñíscola-Benicarló-Vinaròs
També es pot accedir per la   
carretera  N-340  i per la  N-232

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta. 
Visita guiada amb reserva prèvia.

Carrer de la Mare de Déu del Socors, 64
12500  Vinaròs
+34 964 456 046
fundacio@caixavinaros.org
www.fundaciocaixavinaros.com
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Pesca-Turisme en barca adaptada

Vinaròs compta amb un dels ports més importants del territori 
valencià i destaca especialment per conservar mètodes tradici-
onals de captura del peix i el marisc, que garantixen l’equilibri 
ecològic de les reserves pesqueres. Amb esta activitat el visitant 
pot sentir-se pescador per un dia i conéixer les tècniques artesa-
nals endinsant-se en la mar amb una barca adaptada, amb capa-
citat per a quatre persones.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es 

Rampa d’entrada          Platja accessible (El Fortí)
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TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

Adults: 75 €
Menors: 37,50 € 
(entre 4 i 17 anys)

TARIFA CONTACTE

Explora MaEsTraT 
+34 630 196 296
info@exploramaestrat.com
www.exploramaestrat.com 
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El Mercat Municipal de Vinaròs, construït el 1928, és un bell 
exemple de l’arquitectura del ferro amb un exterior en blanc i 
blau. Es tracta d’un espai de planta basilical, amb una estructura 
de bigues de zelosia de ferro sobre columnes de fosa i elegants 
capitells amb motius geomètrics, totalment restaurat en 2011. 
Ací els sentits poden disfrutar del producte fresc de la zona i el 
visitant pot formar part com a espectador o com a comprador en 
un espai de vida, olor i color on nombrosos comerciants realitzen 
el seu treball. A més, pot fer una degustació i una compra de lla-
gostins o altres mariscs que poden ser cuinats al moment.

Consulteu els horaris a mercatdevinaros.es

3

Mercat de Vinaròs

Banys accessibles            Aparcament públic amb places reservades         Platja accessible
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CONTACTE

Plaça Sant Agustí, 11
12500  Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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La Llotja de Vinaròs és un amfiteatre on, des dels seients de les 
grades inclinades (hi ha una plaça per a persones amb la mo-
bilitat reduïda), s’observa el peix fresc acabat de desembarcar 
dels pesquers, en caixes de plàstic que circulen per una cinta 
transportadora i on la licitació es realitza a l’instant per part de 
majoristes i personal autoritzat en la compra. Cada seient de 
l’amfiteatre té un dispositiu electrònic en el qual s’introduïxen 
les dades de qui vol comprar peix i amb ell es realitza la compra 
de, llagostins, sépies, polps o lluços, que arriben a les taules dels 
locals de restauració acabats de traure de la mar.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es

4

Llotja i subhasta de peix

Aparcament reservat (C/ Varadero)
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CONTACTE

C/ Varadero, s/n
12500  Vinaròs

TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es
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HoTEl TEruEl
Este allotjament té accés adaptat a 
persones amb la mobilitat reduïda i 
dos habitacions amb bany adaptat, 
a més d’altres equipaments i servicis 
com wifi gratis, restaurant, bar-cafe-
teria i ascensor.

Avinguda Madrid, 11 / Vinaròs
+34 964 400 424 / www.hotelteruel.es

Joc infanTil inclusiu 
Completa la visita amb els més 
menuts al parc infantil de la Plaça 
d’Espanya (a prop de la Plaça de 
Bous), que té un joc adaptat a xi-
quets i xiquetes amb la mobilitat 
reduïda.

punT plaTJa accEssiblE
La Platja del Fortí i la platja del 
Clot tenen un punt de plata 
accessible que disposa d’ajudes 
tècniques i personal de suport 
per al bany adaptat.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

...el llagostí té entre 8 i 12 dents?

...Vinaròs és la ciutat de costa més al nord 
de la Comunitat Valenciana?

...en 1712 el duc de Vendôme va morir d’una 
fartada de llagostins? Després d’haver sigut 
anomenat Virrei de Catalunya i Comandant 
en Cap de l’Exèrcit Espanyol, va passar per 
Vinaròs i va menjar tants llagostins que una 
setmana després va morir.

...durant segles Vinaròs va ser blanc cobejat 
per pirates barbarescos?

...els llagostins són rics en nutrients essenci-
als? Tenen un alt contingut en proteïnes, rics 
en vitamines i minerals, aporten àcids gras-
sos omega 3 i són baixos en greixos.

...el port de Vinaròs és un dels ports pesquers 
més importants de la Comunitat Valenciana 
pel seu volum de pesca desembarcada?

...el Carnaval de Vinaròs és Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic des de 2014?

...el llagostí té una festa pròpia a Vinaròs que 
se celebra cada mes d’agost des de 1963?

bar lo Típic
A l’interior del Mercat de Vinaròs, 
aquest bar (parada núm. 23) cuina 
en el moment el peix i marisc frescos 
recentment adquirits.

Plaça Sant Agustí, 11 / Vinaròs
+34 964 455 96 / +34 722 639 939
mercatdevinaros.es
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Castelló
de les estreles

castelló de la plana i culla

• Durada de la ruta completa: 8 hores aprox. 
• Visita autoguiada en el planetari i amb guia en l’observatori 
astronòmic de Culla.
• Consulteu horaris dels recintes. Varien segons les hores de llum.
• Cost: tarifes per a les activitats en l’Observatori de Culla i 
tarifes del Planetari de Castelló. 
• Utilitzeu transport privat entre les parades (63’5 km).
•  Accés al Planetari de Castelló per a persones amb la mobilitat 
reduïda a través de la porta lateral.

TIN EN COMPTE

Aquesta ruta és una forma vaig diferent de viure i gaudir la nit, 
així com de conéixer la província de Castelló, des del Grau fins 
als poblats de l’interior. Aquest itinerari inclou la visita al Pla-
netari de la capital de la Plana i a l’Observatori de la població 
pròxima de Culla. En qualsevol moment de l’any, el visitant po-
drà relaxar-se contemplant la Lluna, Júpiter o els seus satèl·lits, i 
descobrint les estreles i constel·lacions més importants del nostre 
sistema solar.
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El Planetari de Castelló, al costat del mar Mediterrani, és un 
punt clau de divulgació científica en la Comunitat Valenciana. 
Una visita a aquest destacat espai arquitectònic permet gaudir 
d’exposicions i conferències. La sala Planetari està dotada d’un 
projector híbrid i un avançat sistema d’efectes especials. També 
és lloc de reunió per a trobades astronòmiques destinades a l’es-
tudi dels eclipsis i dels trànsits planetaris.

Consulteu més info en www.planetari.castello.es

1

Planetari de Castelló de la Plana

Entrada accessible                 Banys accessibles     Ascensor

Platja accessible                        Itinerari accessible



 AP-7  Barcelona/Castelló
N-340 Eixida Castelló
 A-7  Eixida Castelló CV-10
*Cal prendre el desviament 
al Grau a través de la CS-22

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 4 €
Reduïda: 3 €. Persones amb discapacitat, jubilats, majors de 65 
anys, menors d’edat i membres de família nombrosa.

Passeig Marítim, 1
12100  Grau, Castelló
+34 964 282 968 / +34 964 282 584
planetari@castello.es / www.planetari.castello.es

17

Des de València
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L’Observatori Astronòmic de Culla (situat en el paratge de l’Er-
mita de Sant Cristòfol) està situat en el punt més alt del Maes-
trat, a 1060 metres d’altura, i allunyat de qualsevol focus de con-
taminació lumínica, per la qual cosa ofereix una extensa visió del 
firmament. Consta d’una cúpula corredissa i d’un telescopi re-
fractor apocromàtic. Té un aforament per a 25 persones i alberga 
una àmplia col·lecció de diferents oculars, que possibiliten una 
gran versatilitat en l’observació de les estreles i constel·lacions.

Consulteu més info en www.astromaestrat.es

2

Astromaestrat. 
Observatori Astronòmic de Culla

Entrada accessible                Banys accessibles                     Itinerari accessible

Rampa d’accés
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Paratge Ermita de San Cristóbal
12163  Culla, Castelló
+ 34 646 915 756 
reservas@astromaestrat.es 
www.astromaestrat.es

Adult (a partir de 12 anys): 12 €
Xiquets de 6 a 11 anys o persones amb discapacitadt 
del 33%: 8,5 €
Discapacitat del 34% al 64%: 6 €
Xiquets de fins a 5 anys o persones amb discapacitat 
del 66% o grau de dependència: 3 €

TARIFA CONTACTE
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Planetari de Castelló
Es poden visitar les exposicions que alberga el 
Planetari; participar en les observacions progra-
mades, que tenen lloc a l’esplanada enfront de 
l’edifici; i assistir a les projeccions sobre astro-
nomia (excepte els dilluns). Per a gaudir de les 
sessions de projecció, consulta el programa en la 
web del Planetari.

ObservatOri astrOnòmiC de Culla
L’Observatori Astronòmic de Culla compta amb 
diverses ofertes per a l’observació del cel: Guia 
del Cel, Observació Nocturna o Jornada d’Astro-
nomia. Es tracta de sessions de visionat guiades 
per un tècnic especialitzat que s’adapten al grau 
de coneixement del grup.

Punt de Platja aCCessible el Pinar
La platja El Pinar de Castelló de la Plana, d’are-
na fina y daurada, és en una de les més visitades 
d’aquesta zona, i l’extensió i amplària permeten 
que mantinga un ambient tranquil. Disposa de ca-
dires amfíbies i tots els servicis necessaris per tal 
que les persones amb la mobilitat reduïda puguen 
accedir a la mar.

On menjar
i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

…la muntanya més alta del 
Sistema Solar és la Muntanya 
Olimp, en Mart? Té una altura 
de 23 Km, quasi el triple que la 
Muntanya Everest! 
…la UNESCO defensa el dret 
de les generacions futures a una 
terra sense contaminació lumí-
nica i a un cel pur? 
…Castelló és la segona ciutat 
del món més gran per on passa 
el Meridià de Greenwich, sola-
ment precedida per Londres? 
…des de l’Observatori de Culla 
es pot veure la Via Làctia?
…amb un marge d’error de 800 
milions d’anys, l’estrela més anti-
ga, denominada estrela Matusa-
lem té 14.500 milions d’anys?

HoTEl Mas El cuquEllo
És un antic mas del segle xix con-
vertit en estada rural i restaurant.
Ofereix piscina, estables i servei de 
massatge. Totalment accessible i a 
20km de Culla.
Ctra. Ibarsos a Culla, km 1, 
Castelló / +34 964 762 501
www.maselcuquello.com

HoTEl dEl Golf playa casTElló
Av. del Golf, 2
12100 El Grau de Castellón
+34 964 280 180
info@hoteldelgolfplaya.com
www.hoteldelgolfplaya.com
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Ruta verda
Els Estanys

almenara
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• Durada de la ruta completa: 4 hores aprox. 
• Visita autoguiada.
• Consulteu els horaris dels recintes. Aprofiteu les hores de llum.
• Protegiu-vos del sol.
• Cost: sense cost addicional.
• Respecteu el medi ambient.
• Pàrquing reservat gratuït per a persones amb targeta d’esta-
cionament. Per a la resta, 2 €/vehicle.

TIN EN COMPTE

Els Estanys estan ubicats en la localitat castellonenca d’Almena-
ra. Aquesta ruta planteja una visita un dels paratges més desco-
neguts de la Comunitat Valenciana i d’un gran valor ecològic. Als 
Estanys es proposa una ruta circular al voltant d l’estany major, 
en el qual el visitant podrà gaudir d’una gran varietat de flora i 
fauna i conéixer l’entorn.

Foto: Daniel Estruch



Els Estanys estan situats en la Marjal d’Almenara, amb una ex-
tensió de 1.550 hectàrees. És una de les zones humides més im-
portants per la seua biodiversitat en la Comunitat Valenciana. La 
ruta circular proposta correspon a l’estany major, un lloc d’alt 
valor ecològic on es pot observar una gran varietat de flora i fau-
na i també d’hàbitats característics de la costa mediterrània. El 
visitant trobarà diversos servicis com una àrea recreativa per a 
pícnic, bancs i suports, observatoris per a l’albirament d’aus i 
tarimes per a practicar la pesca com a activitat recreativa.

Consulteu més info en www.almenara.es

1

Els Estanys

Banys accessibles              Aparcament reservat     Bar   

          Itinerari general              Itinerari per a persones cegues



 A-7
Eixida 293 // Almenara i continuar per 
CV-2310

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Accés lliure

Oficina de Turisme d’Almenara
Plaça del Molí, s/n
12590  Almenara (Castelló)
+34 962 623 100
almenara@touristinfo.net
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Des de València o Alacant

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch



HoTEl Els arEnals
C/ Felisa Longas, 1 / Platja d’Almardà
46500 Sagunto (València)
+34 962 608 067
recepcion@elsarenals.com
www.elsarenals.com

plaTJa casablanca

El Punt Accessible de la Platja Casablanca 
és una zona de bany habilitada per a per-
sones amb discapacitat. Disposa d’un can-
viador, dutxa, servicis, 5 cadires amfíbies (1 
d’elles pediàtrica) , crosses, flotadors, ram-
pes, cadires de rodes, zones d’ombra i per-
sonal d’atenció des de la primera setmana de 
juny fins a la primera setmana de setembre. 
A més, es pot fer un passeig per les passarel-
les de fusta que s’instal·len a l’estiu.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn Sabies que...?

...La Marjal d’Almenara és una de 
les 13 zones humides més riques en 
fauna i flora de la Comunitat Va-
lenciana? 

...Els Estanys està compost per tres 
llacs d’aigua dolça i està declarat 
lloc d’interés i zona de protecció 
d’aus? 

...Que la vegetació que hi ha a la 
vora de l’estany major són juncs, ca-
nyes, baladres i arbres com el salze?

 ...Que en este paratge viuen aus 
com els ànecs, cormorans, agrons 
blaves, polles d’aigua i tortugues 
autòctones en perill d’extinció? 

...L’aigua de la llacuna ix d’un bro-
llador conegut com l’Ullal, fins on 
arriba l’aigua de manera subterrà-
nia des de la Serra d’Espadà? 

...Almenara és punt de pas del 
Camí del Cid?

bar Els EsTanys
Ctra. de la Mar, s/n 
12590 Almenara (Castelló)
+34 675 600 030

al lío bEacH bar
Carrer d’Aranda, 74 (Parc Municipal)
+34 644 69 57 52
12591 Almenara (Castelló)
merenderoallio@gmail.com 

24

R
U

TA
 V

E
R

D
A

 E
LS

 E
ST

A
N

YS



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 de 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

TIN 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

1

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

27

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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2

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.

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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C/ Octavi Ten i Orenga, 16
12600 La Vall d’Uixó (Castelló)
+34 964 049 349



GRAU DE
CASTELLÓ

BENICÀSSIM

ORPESA

Es tracta d’una ruta que combina naturalesa i esport en un entorn del 
litoral castellonenc. Comença a Orpesa a través de la Via Verda que 
connecta amb Benicàssim fins a arribar a Castelló de la Plana. És possi-
ble realitzar-la en handbike de manera completa o caminant, en cadira 
de rodes o bicicleta de passeig adaptada, pels diferents trams i parades 
que inclou: la Via verda de la Mar, el carril bici marítim de Benicàssim i 
el carril bici del Grau de Castelló. En aquesta ruta podrem contemplar 
platges espectaculars i cales solitàries, vegetació mediterrània i patri-
moni històric com les torres de guaita de la costa o les viles modernis-
tes de Benicàssim, així com túnels, ponts ferroviaris i paisatges de costa 
amb el teló de fons del parc natural del Desert de les Palmes.

• Duració de la ruta completa: 8 hores aprox.
• Les bicicletes de passeig adaptades del servei de préstec gratuït 
de COCEMFE Castelló només es poden utilitzar dins del terme 
municipal de Castelló de la Plana.
• El tram corresponent a la Via Verda de la Mar i part del carril bici 
del Grau de Castelló són d’ús compartit amb vianants, per la qual cosa 
resulta convenient ajustar la velocitat i circular amb precaució.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències del temps.
• Porteu aigua i menjar.

Castelló en bici
orpesa, benicàssim i castelló de la plana

TIN EN COMPTE
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La Via Verda de la Mar transcorre entre les localitats d’Orpesa i Benicàssim 
i aprofita l’antic traçat ferroviari València-Barcelona. Amb una longitud de 
quasi 6 quilòmetres, és apta tant per a ciclistes com vianants i persones amb 
mobilitat reduïda. Travessa paratges naturals de gran valor mediambiental i 
paisatgístic, com l’entorn natural de la Muntanya Bovalar (amb la vegetació 
autòctona i els pins mediterranis), les cales i fons rocosos de la Platja de la 
Renegà i del Retor o l’entorn dels Platgetes de Bellver, ja a Benicàssim. Exis-
teixen diverses zones de descans amb bancs i estacionament per a bicicletes 
i durant el trajecte és possible contemplar el patrimoni cultural d’Orpesa 
com les Torres guaites de la Corda i de la Colomera, que formen part d’unes 
vistes espectaculars que combinen mar i muntanya.

Més informació: 
www.oropesadelmarturismo.com i www.turismobenicassim.com

1

Via Verda del Mar

Rampa d’accés en aparcament provisional (junt al carrer Recholar)            

Places PMR en Passeig Platja de la Petxina



 AP-7
Eixida 45 // Orpesa-Benicàssim

CONTACTEACCÉS

TARIFA

Gratuïta.

Tourist Info Orpesa
Passeig de la Petxina (Plaça París)
+34 964 312 320
turismo@oropesadelmar.es
www.oropesadelmarturismo.com

Tourist Info Benicàssim
C/ Sant Tomàs, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com
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2

Carril bici del Passeig Marítim de Benicàssim

Benicàssim disposa d’una ruta ciclista circular de 7’7 quilòmetres 
que discorre per la trama urbana i el litoral. En aquesta ocasió, la 
ruta proposada enllaça la Via Verda de la Mar des de Benicàssim 
amb l’itinerari litoral d’aquesta ruta ciclista. Es tracta d’un carril 
bici convencional situat al llarg del Passeig Marítim, en paral·lel 
a la platja, on estan situats quatre punts de bany adaptat amb tots 
els serveis. Aquest passeig ofereix unes meravelloses vistes de la 
línia de platja en el context més urbà. 

Més informació: www.turismobenicassim.com

Plaça PMR en aparcament inici Via Verda
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CONTACTEACCÉS

Tourist Info Benicàssim
C/ Sant Tomàs, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com

Des de València-Alacant:
AP-7  
Eixida 46 // Castelló Nord-Benicàssim
Direcció   N-340 Benicàssim
Des de Barcelona:
AP-7  
Eixida 45 // Orpesa-Benicàssim
Direcció   N-340 Benicàssim



El carril ciclista del Grau de Castelló de la Plana que connecta 
aquest districte marítim amb Benicàssim té un recorregut de 4’3 
quilòmetres. Existeix la possibilitat de realitzar aquest itinerari 
utilitzant el servei de bicis de passeig adaptades de COCEMFE 
Castelló, impulsat per l’Ajuntament de la ciutat. També es pot re-
córrer caminant en el tram inicial des del Grau o en handbike. Es 
tracta d’un agradable passeig compartit amb vianants amb vista 
als parcs La Pineda i Litoral, i a les dunes i platges, que inclouen 
els punts de bany adaptat de la Pineda, Gurugú i Serradal. Al 
llarg del recorregut, aquest passeig es converteix en un carril bici 
convencional fins a Benicàssim.

Més informació: 
www.castellonturismo.com i www.cocemfecs.org

3

Carril bici del Grau de Castelló

Platja accessible            Aparcament places PMR (7 places)
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CONTACTEACCÉS

COCEMFE Castelló
C/ Bisbe Salinas, 14
12003, Castelló de la Plana
+34 964 234 085
info@cocemfecs.org / www.cocemfecs.com

Tourist Info Castelló
Plaça de l’Herba, s/n
12001, Castelló de la Plana
+34 964 358 688
castellon@touristinfo.net / www.castellonturismo.com

Des de València-Alacant:
AP-7  
Eixida 47 // Castelló Sur
Des de Barcelona:
AP-7  
Eixida 46 // Castelló Nord

Foto: Lina Soler



Platges aCCessibles OrPesa

La Conxa, Amplàries i Morro de 
Gos.

Platges aCCessibles beniCàssim

Voramar, L’Almadrava, Torre de 
Sant Vicent i Heliopoli.

Platges aCCessibles Castelló

La Pineda, Gurugú i Serradal.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

...la Via Verda de la Mar ocupa l’antic 
recorregut de les vies de tren València-
Barcelona?
...es van estendre les vies tan prop de 
la platja perquè a mitjan s.xix, quan es 
va construir aqueixa línia, no estava de 
moda banyar-se en la mar?
...les torres de guaita s’usaven per 
a advertir de l’arribada de pirates o 
corsaris?
...per a salvar la difícil orografia del 
terreny es va excavar un túnel i diversos 
falsos túnels, també dits trinxeres?
...l’aigua potable del tram litoral del 
carril bici de Benicàssim procedeix de 
brolladors del Parc natural del Desert de 
les Palmes?
...les viles modernistes de Benicàssim 
van ser construïdes a principis del s.xx 
per famílies burgeses de Castelló per a 
estiuejar quan es van posar de moda els 
banys de mar?
...la vegetació autòctona que trobarem en 
aquesta zona està composta per pinastre, 
llentiscle, murta, margalló, coscolla, 
romer i timó?

HoTEl dEl Golf playa
Avgda. del Golf, 2
12100 El Grau de Castelló (Castelló de la Plana)
+34 964 280 180
info@hoteldelgolfplaya.com
www.hoteldelgolfplaya.com
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L’art del ninot
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• Durada de la ruta completa: 4 hores aprox. 
• Visita autoguiada.  Visita guiada al Museu Faller de València i 
a la Ciutat Fallera amb reserva prèvia. Consulteu condicions.
• Consulteu els horaris dels recintes. 
• Cost: Tarifa al Museu de l’Artista Faller, activitats concerta-
des en Els Tallers i al Museu Faller de València.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (9km).

TIN EN COMPTE

Les Falles de València, conegudes també com Festes de Sant Jo-
sep, se celebren en honor a aquest sant, patró dels fusters, del 
15 al 19 de març. Són les festes més conegudes de la ciutat, de 
repercussió internacional, i atrauen a nombrosos visitants que 
disfruten de la Setmana Fallera i de la idiosincràsia del poble 
valencià a través d’elements com el foc, la música, les flors, la 
indumentària tradicional, la sàtira i l’art efímer dels monuments. 
Però com es construeixen les falles, com es gesten, on i qui les 
projecta són aspectes un poc més desconeguts que aquesta ruta 
pretén revelar al visitant, fora del període de festejos.



El Gremi d’Artesans Artistes Fallers agrupa les professions que 
fan possible la creació de les falles en la coneguda com Ciutat 
de l’Artista Faller, entre el barri de Benicalap i la ronda Nord 
de València, on en nombrosos tallers es creen falles, carrosses, 
tematitzacions i ninots. El visitant pot passejar per aquest barri i 
acostar-se als tallers fallers que treballen durant l’any. Entre ells 
destaca l’Escola d’Artistes Fallers, que forma els futurs creadors 
dels monuments.

Consulteu més info en www.gremiodeartistasfalleros.es

1

Museu de l’Artista Faller

Ascensor   Aparcament reservat
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Des de Barcelona/Castelló:
 A-7
Eixida 325 // Direcció València
        CV-35 Ronda Nord
Des d’Alacant:
 A-7
Eixida 355 // V-31
Eixida 12A // V-30
Eixida 11 // CV-30 Ronda Nord

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 4€ (3€ grups) / Reduïda: 2,5€ (2€ grups)
Estudiants:  3€ (2,5€ grups)

Av. Sant Josep Artesà, 17
46025  València
+34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es
reservasmuseo@gremiodeartistasfalleros.es
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En la Ciutat de l’Artista Faller també es troben Els Tallers, una 
de les naus industrials, oberta al públic, en la qual el visitant po-
drà descobrir molt de prop els processos creatius i artesans dels 
artistes fallers, i conéixer els materials amb què es creen els ni-
nots, per mitjà de les exposicions que allotja. Mitjançant les acti-
vitats concertades, el visitant, a més, podrà gaudir experimentant 
amb les textures que componen els monuments.

Consulteu més info en www.gremiodeartistasfalleros.es

2

Els Tallers
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Av. Sant Josep Artesà, 17
46025 València
+34 963 476 585 / +34 963 479 623
gremio@gremiodeartistasfalleros.es

Visita gratuïta. 
Per a tallers o experiències 
concertades, consulteu tarifes. 
Exclusiu per a grups.

TARIFA CONTACTE

43

L’
A

R
T 

D
E

L 
N

IN
O

T



El Museu Faller està situat en l’entorn de la Ciutat de les Arts 
i les Ciències de València i instal·lat en un antic convent de la 
Casa Missió de Sant Vicent de Paül. Compta amb una col·lecció 
formada pels ninots que cada any, des de 1934, s’indulten del foc 
per votació popular. També poden trobar-se cartells de Falles i 
fotografies de temes Fallers. Amb aquesta visita, podrem conéi-
xer l’origen de les Falles i la seua evolució, al mateix temps que 
constatar el valor històric i artístic de la producció dels monu-
ments efímers, a través d’un emocionant recorregut històric de la 
festa. Disposa de guies i audioguies en diversos idiomes.

Consulteu més info en www.festesdevalencia.org

3

Museu Faller de València

Banys accessibles                Aparcament reservat



Plaça Monteolivete, 4
46004  València
+34 962 084 625
reservesmuseufaller@valencia.es
museufaller@valencia.es

General: 2 €
Reduïda: 1 € 
Entrada gratuïta per a persones amb discapaci-
tat i acompanyant si el requereix, grups esco-
lars, menors de 7 anys i comissions falleres.

TARIFA CONTACTE

45

L’
A

R
T 

D
E

L 
N

IN
O

T



HoTEl ilunion ValEncia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com

HoTEl ilunion ValEncia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

Els TallErs
Als Tallers es pot conéixer un au-
tèntic taller de Falles que empra 
els mètodes de construcció tradi-
cionals i actuals, com son la vareta 
o el cartró, i les últimes tècniques 
d’escanejat i modelat digital, ex-
plicat pel mateix artista. En altres 
tallers, el visitants, amb l’ajuda de 
monitors, pot experimentar les 
diferents fases de la realització 
d’un ninot faller. Reserva prèvia: 
+34 963 479 623. Exclusiu per 
a grups. Consulteu les condicions 
en funció de cada taller i les tarifes 
reduïdes. 

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

...en l’origen de les festes els fusters treien els seus 
trastos vells i formaven una foguera per a invo-
car la bona sort? 

...que els bombers participen en la crema dels 
monuments fallers des de 1891 per qüestions de 
seguretat?

 ...que els ninots es feien antigament de paper, 
cartó i fusta i que actualment les figures més 
voluminoses es fan de suro blanc perquè este ma-
terial permet formes més lleugeres i més grans?

..que cada any se salven del foc dos ninots de 
cada comissió fallera, coneguts com els ninots 
indultats? 

...que les falles actuals poden aconseguir fins als 
30 metres d’altura i tindre els remats més espec-
taculars? 

...que els monuments fallers es basen en temes de 
l’actualitat tractats amb enginy i sentit de l’hu-
mor? 

...que actualment se celebren 19 mascletàs en la 
plaça de l’Ajuntament des de l’1 fins al 19 de 
març a les 14 hores? 

“...que durant les festes pot escoltar-se a més de 
300 bandes de música que recorren els carrers i 
participen en els actes que s’organitzen? 

bar ninoT
Carrer del Ninot, 17 / València
+34 963 472 938

HoTEl ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com
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La València científica

valència
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• Durada de la ruta completa: 6 hores aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulteu els horaris dels recintes.
• Cost: tarifes de museus i activitats complementàries.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (4,4 km).

TIN EN COMPTE

La cultura valenciana ha destacat sempre per les seues aporta-
cions científiques, una tradició que es remunta a l’època islàmica 
amb el desenvolupament de la medicina i arriba als nostres dies 
a través de nombroses fites històriques i noms de referència. Per 
aquest motiu, la ruta La València Científica recorre dos dels esce-
naris de la ciutat de València on la ciència constitueix el seu prin-
cipal atractiu: el Museu dels Ciències i L’Hemisfèric, punts de 
referència de la ciència mostrada de forma interactiva, i el Museu 
de Ciències Naturals En aquestes tres parades, el visitant podrà 
participar en els tallers i activitats lúdiques dels museus per a 
complementar una jornada d’experimentació i coneixement.



El Museu dels Ciències és un dels icònics edificis que forma 
part de la Ciutat de les Arts i les Ciències junt a l’Hemisfèric, 
l’Umbracle, l’Oceanogràfic, el Palau de Les Arts i l’Àgora. El 
conjunt és en l›actualitat una de les construccions d›arquitectura 
avantguardista més espectaculars del món. A més, als taller de 
La Ciència a Escena, dirigits a tots els públics, es pot disfrutar 
de la ciència en directe i participar en els experiments proposats, 
pensats per a fer arribar els conceptes científics d’una manera 
divertida i didàctica.
Consulteu més info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad

1

Museu de les Ciències

Entrada accessible                 Ascensor               Itinerari accessible
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Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es

Adults: 8,70 €
Reduïda: 6,70 € 
Les tarifes poden ser modificades per l’en-
titat, per la qual cosa s’aconsella consultar 
abans de la visita a la pàgina web: www.cac.es

TARIFA CONTACTE



L’Hemisfèric és un edifici espectacular i conté una gran esfe-
ra que constitueix la sala de projeccions més gran d’Espanya, 
amb res sistemes de projecció diferents en gran format: IMAX 
DOME, cinema digital en 3D i projeccions digitals i en 3D, a 
més de representacions astronòmiques i espectacles d’entreteni-
ment.

Consulteu més info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad

2

L’Hemisfèric

Entrada accessible                 Ascensor               Itinerari accessible
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Adults: 8,70 €
Reduïda: 6,70 €

TARIFA CONTACTE

Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013  València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es



Aquest espai d’oci cultural, divulgació, estudi i conservació del 
patrimoni científic i natural ubicat a Valècia mostra al visitant la 
importància científica al llarg de la història a través de diverses 
col·leccions, entre elles, la millor sobre fòssils del plistocè ameri-
cà. Aquest museu, situat en un enclavament únic com el Jardí de 
Vivers, mostra la relació entre la ciència i la tecnologia, la història 
de la vida i l’evolució en el planeta o els ecosistemes de la Devesa, 
L’Albufera o L’Horta valencianes, entre altres aspectes.

3

Museu de Ciències Naturals

Banys accessibles               Aparcament reservat        Bar
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General Elío (Jardins Vivers), s/n
46010  València
+34 962 084 313
museociencias@valencia.es

General: 2 €
Gratuïta: 
— persones amb discapacitat i acompanyant amb acreditació.
— dissabte, diumenge i festius de 15 a 19h
Visites guiades i tallers amb reserva prèvia:
reservavisitas@didacultural.com / 685 530 840

TARIFA CONTACTE



MusEu dE lEs ciènciEs
Als tallers de la Ciència a Escena del 
Museu es pot experimentar la ciència 
en directe i participar d’experiments 
la finalitat dels quals és sorprendre a 
grans i menuts, fent comprensibles 
conceptes científics d’una forma 
divertida. No és necessària l’entrada 
al Museu, encara que tenen un preu 
addicional. Tarifa Taller de La Ciència 
a Escena: 3’5€. La programació pot 
patir canvis. 
Informació en 96 197 46 86.

MusEo dE ciEncias naTuralEs
Aquest centre ofereix diversos tallers 
i activitats segons l’edat dels partici-
pants. Més informació i reserves en:
reservavisitas@didacultural.com / 
685 530 840

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

…la formiga és l’animal amb el cervell 
més gran en relació a la seua grandària, 
capaç d’alçar 50 vegades el seu propi pes?

…Pilar Mateo és una científica valencia-
na, coneguda per haver desenvolupat una 
pintura insecticida eficaç per a controlar 
la presència d’artròpodes i les malalties 
que aquests transmeten, com la malaltia 
de Xagas?

…quan es van descobrir els primers fòssils 
de dinosaures a la Xina, es va creure que 
eren ossos de dracs gegants?

… el cromosoma I és tres vegades més 
xicotet que el cromosoma X i té molts 
menys gens, al voltant de 75 enfront dels 
més de mil gens del cromosoma X?

… en l’espai, sense gravetat, descendeix 
la pressió sobre l’espina dorsal, per la qual 
cosa els astronautes creixen fins a 5 cen-
tímetres?

…la llum tarda 8 minuts i 17 segons a 
viatjar des del Sol fins a la superfície ter-
restre?

…els arcs de Sant Martí són realment 
circulars i que nosaltres només veiem la 
meitat d’ells perquè l’horitzó de la terra 
els tapa?

...L’Hemisfèric va ser el primer edifici de la 
Ciutat de les Arts i les Ciències que va obrir 
les seues portes al públic, a l’abril de 1998?

HoTEl ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València

+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

54
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València és una de les ciutats incloses en la Ruta de la Seda, 
un recorregut de milers quilòmetres que recorda els itineraris 
comercials d’esta mercaderia des de la Xina fins a Europa. 
Ací s’ubiquen diversos punts d’interés sobre esta delicada 
manufactura. El visitant en podrà conèixer l’arribada a Europa 
mitjançant un museu de minitaures, descobrir la sericicultura 
o cria de cucs en una casa tradicional i visitar una seu gremial 
convertida hui en museu.

• Durada de la ruta: 6 hores aprox.
• Visites guiades o autoguiades al Museu de la Seda 
(audioguia), Museu L’Iber i Museu Comarcal de l’Horta Sud. 
• Consulta els horaris dels recintes. 
• Protegix-te adequadament del sol i de les inclemències e 
l’oratge.
• Utilitza el transport privat entre les parades (15’4 km).
• Cost: entrada reduïda al Museu de la Seda i el Museu L’Iber.

Del cuc de seda
a l’espolí

valència i torrent

TIN EN COMPTE



El Col·legi de l’Art Major de la Seda és un dels edificis més des-
tacats de la cultura valenciana. L’edificació data del segle xv, amb 
una reforma del segle xviii, i conté una riquesa patrimonial im-
portat en forma de frescos, murals i mosaics. L’arxiu del Col·legi 
de l’Art Major de la Seda és el més important d’Europa i conser-
va un gran nombre d’exemplars des de l’inici fins a l’actualitat. A 
més, té una gran col·lecció d’indumentària antiga de seda i telars 
centenaris. Acull exposicions temporals que mostren la diversitat 
i riquesa del treball de la seda arreu del món.

Consulteu els horaris a www.museodelasedavalencia.com

1

Museu de l’Art Major de la Seda

Banys accessibles           Ascensor         Aparcament reservat (C/ Recaredo i Av. de l’Oest)

Aparcament públic amb places reservades (Av. de l’Oest)

(Àngel Guimerà)
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Des d’Alacant:
AP-7  /  V31  direcció València

Des de Castelló:
AP-7  /  A21  eixida València nord

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: Inclou audioguia: 8€ / Amb guia: 12€
Reduïda: Inclou audioguia: 7€

Carrer Hospital, 7
46001  València
697 155 299 / +34 963 511 951 
reservas@museodelasedavalencia.com
www.museodelasedavalencia.com
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El Museu L’Iber de soldadets de plom està ubicat al centre his-
tòric, al Palau de Malferit, d’estil gòtic, i és el major museu de 
miniatures històriques del món. Els salons del palau contenen la 
gran col·lecció, que reunix figures i diorames de tot tipus i èpo-
ques, especialment de fets de la història de la humanitat, des de 
la prehistòria fins als notres dies. Una de les salés conté diorames 
que mostren escenes de la vida quotidiana de la Xina, el Japó, 
Pèrsia, Turquia i altres països que conformen la Ruta de la Seda.

Consulteu els horaris a www.museoliber.org

2

Museu L’Iber

Banys accessibles               Ascensor               Aparcament reservat (Pl. Forn Sant Nicolàs)

    Parada EMT (Plaça La Reina, 500m)
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Carrer Cavallers, 20-22
46001  València
+34 963 918 675
info@museoliber.org
www.museoliber.org

General: 8 €
Reduïda: 5 €

TARIFA CONTACTE
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El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un 
centre d’estudi i divulgació del patrimoni cultural de la comarca 
i està instal·lat a una casa tradicional de llauradors de principis 
del segle xx (casa de l’Estudiant Boqueta). A les seues sales s’ha 
reproduït com era la vida familiar a l’època preindustrial mitjan-
çant objectes, mobles i ferramentes. Un dels mitjans de vida era 
la sericicultura o cria de cucs de seda en la part alta de les cases. 
Ací pot visitar una reproducció d’una andana sedera (prestat-
geria de fusta i canyís) sobre la qual es criava i s’alimentava els 
cucs de seda.

Consulteu els horaris a www.museuhortasud.com

3

Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

Rampes d’entrada i interior            Banys accessibles           Ascensor i plataforma elevadora

Aparcament reservat
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C/ Mare de Déu de l’Olivar, 30
46900  Torrent
+34 961 588 221
museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com

Entrada gratuïta
Visita guiada gratuïta (amb reserva prèvia)

TARIFA CONTACTE
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La ciutat de València disposa de di-
verses platges amb punts accessibles 
amb aparcaments reservats, rampes 
i passarel·les especials per a cadires 
de rodes, llocs amb ombra, cabines 
adaptades, ajuds tècniques al bany i 
personal de suport. Els punts són El 
Cabanyal, Pinedo i La Malvarrosa. 
Consulta la ubicació a www.valencia.es

museO HOrta sud

El museu disposa de tres tallers 
didàctics (consulteu condicions en 
la pàgina web) dedicats a explicar la 
sericicultura que coincideixen amb 
la temporada de cria (març-abril). 
Són el Taller de cucs de seda i Qui 
tinga cucs, que pele fulla. Preu: 50€ 
(grups de fins a 27 persones).

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...els cucs de seda van arribar a 
Europa amagats en una canya de 
bambú que van portar uns monjos 
des de Xina en el segle vi de la nos-
tra era?
...en Xina es castigava amb la mort 
a qui exportara el secret de la seda? 
...cada capoll de seda està fet d’un 
sol fil de seda i pot tindre un quilò-
metre de llarg. 
...la seda és la bava del cuc de la 
seda? 
...el cuc de seda menja exclusiva-
ment fulles fresques de morera?

On menjar i allotjar-se

 valÈnCia

rEsTauranT Espai sEda
El restaurant Espai Seda està en l’hort 
del museu. Compta amb menú diari. 
Especialitzat en arrossos i cuina valen-
ciana.
Carrer Hospital, 7 / València
+34 961 063 165
www.museodelasedavalencia.com

HoTEl ilunion aqua 4
Hotel amb habitacions i banys adap-
tats. Zones comunes accessibles. 
Admeten animals.
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionhotels.com

 tOrrent

HoTEl císcar
Hotel amb 10 habitacions adaptades. 
Zones comunes accessibles i piscina 
adaptada. 4 places d’aparcament re-
servades.
Av. Alqueria de Moret, 31 / Picanya
+34 961 594 300 
reservas@hotelciscar.com
www.hotelciscar.com



La València musical

valència
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La música té una identitat marcada en la cultura valenciana. 
Aquesta tradició musical es pot gaudir en aquesta ruta, que 
inclou diversos dels enclavaments emblemàtics de la ciutat de 
València. Aquest itinerari inclou el Teatre El Musicall, el Palau 
de la Música, el Palau dels Arts i la Rambleta. Per a complemen-
tar la visita es proposen locals on gaudir de la música en directe, 
realitzar un taller o sopar en un restaurant amb actuacions en viu.

• Durada de la ruta completa: 5 hores aprox. 
• Visita guiada o autoguiada i visites guiades disponibles a Palau 
de Les Arts.
• Consulteu prèviament la programació i els horaris dels locals.
• Cost: tarifes per a persones amb discapacitat en el Palau de 
Les Arts.
• Utilitzeu transport privat o públic entre les parades (7 Km). 
Consulteu en www.emtvalencia.es i www.metrovalencia.es.

TIN EN COMPTE



El Teatre El Musical és un centre escènic que es troba construït 
sobre un antic cinema del barri del Cabanyal-Canyamelar, en 
la façana del qual destaca la porta principal d’entrada, que és la 
més alta de la ciutat de València. En aquest espai es pot gaudir de 
programació amb una línia de creació contemporània a través de 
propostes de teatre, dansa, música i performance.

Consultar más info en www.teatreelmusical.es

1

Teatre El Musical (Cabanyal)

Rampa d’entrada                 Aparcament reservat



Bus: Línies 19, 92, 95, 99
Metro: L. 5 i 7 / Parada Marítim-Serrería 
Tranvia: L. 6 i 8 / Parada Francisco Cubells CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Les aplicables als espectacles.

Plaça del Rosari, 3
46011  València
+34 962 085 691 
info@teatreelmusical.es
www.teatreelmusical.es
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Foto: Mariela Apollonio Foto: Mariela Apollonio



Les instal·lacions del Palau de la Música inclouen diverses sales 
que acullen audicions musicals, exposicions, congressos, especta-
cles, projeccions de cinema i altres activitats culturals. L’acústica 
de la sala José Iturbi, la més important de l’auditori, ha sigut elo-
giada per cèlebres músics de rellevància internacional. És la seu 
de l’Orquestra de València i de la Banda Municipal de València.

Consulteu més info en www.palauvalencia.com

2

Palau de la Música

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor
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Passeig de l’Albereda, 30
46023  València
+34 963 375 020
info@palauvalencia.com 
www.palauvalencia.com

Les aplicables als espectacles.

TARIFA CONTACTE



El Palau de Les Arts forma part del complex de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències. Inaugurat en 2005, està dotat amb les més 
modernes tecnologies per a activitats docents, artístiques i cul-
turals. Es realitzen visites guiades als recintes on tenen lloc les 
grans representacions operístiques i musicals. Alberga el Centre 
de Perfeccionament, seu d’un dels millors centres de formació 
d’artistes lírics, i la Galeria dels Arcs, un espai obert per a la ce-
lebració d’actuacions i d’una gran bellesa minimalista. Durant la 
visita es podran observar tant la singular arquitectura de l’edifici, 
obra de Santiago Calatrava, com els detalls tècnics i artístics.

Consulteu més info en www.lesarts.com

3

Palau de les Arts

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor



LA
 V

A
LÈ

N
C

IA
 M

U
SI

C
A

L

69

Avinguda Profesor López Piñero, 1
46013  València
+34 961 975 800
Visites guiades: 
666 106 976 / 672 062 523
visitalesarts@dtaocioyturismo.com
www.lesarts.com

Tarifes visites guiades
Adult: 11 € / Reduïda: 8.80 €
Entrada gratuïta xiquets de 0-4 años
Reduïda: xiquets de 5-12 anys, majors de 65 
anys i/o jubilats, pensionistes, persones amb 
discapacitat i desocupades.

TARIFA CONTACTE



Espai Rambleta és un centre cultural polivalent de referència a 
València i un dels més destacats a nivell nacional, en el qual do-
nen cabuda totes les manifestacions artístiques i d’avantguarda.
Escèniques, música, exposicions, gastronomia, col·loquis, tecno-
logia, cinema, activitats infantils… l’espai s’ha erigit en agluti-
nador del talent a través dels seus vibrants i dinàmiques posades 
en escena. Un enclavament polivalent en el qual es produeix la 
fusió de totes les expressions artístiques i en el qual conflueixen 
professionals d’àmbit local, nacional i internacional.

Consulteu més info en www.larambleta.com

4

La Rambleta

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor
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Bulevard Sud, cantó Carrer Pío IX
46017  València
+34 960 011 511
info@larambleta.com
www.larambleta.com

Consulteu en www.larambleta.com

TARIFA CONTACTE



Mar d’aMura 
C/ Progrés, 159 / València 
+34 635 536 621 

CC El salEr 
Av. Profesor López Piñero, 16 / València 
+34 963 957 012
www.ccsaler.com

HoTEl ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

TEaTrE El Musical
El Teatre El Musical posa en marxa cada tem-
porada un calendari de tallers i accions for-
matives relacionades amb les arts escèniques 
sota el nom de FormaTEM. Inclou tallers de 
dansa, circ, capoeira, etc.

palau dE lEs arTs
El Palau dels Arts ofereix la possibilitat de 
realitzar visites guiades amb assaig, en les 
quals es podrà assistir durant uns 30 minuts 
a l’assaig o muntatge d’alguna de les obres en 
cartell en aqueix moment. La tarifa visita amb 
assaig és de 16.00€ amb 1 hora de durada en 
castellà i anglés. 
Reserves: 672 062 523, 666 106 976 o 
visitalesarts@dtaocioyturismo.com.

bErklEE collEGE of Music 
Junto al Palau de Les Arts se encuentra el Al 
costat del Palau de lesArts es troba el primer 
campus internacional de la Berklee College 
of Music, una institució educativa líder en el 
món de la música contemporània, amb seu a 
Boston (els EUA). Si tens interés a conéixer 
les seues instal·lacions, existeix l’opció de rea-
litzar una visita guiada gratuïta, previ registre. 
Info de dates i horaris: valencia.berklee.edu

On menjar i
allotjar-se

Viu l’entorn Altres propostes

Es pot complementar la visita i gaudir 
de música en directe en algun dels 
següents locals. 16 Toneladas i Loco 
Club, a més de les sessions nocturnes, 
ofereixen de manera addicional sessions 
matinals per a públic infantil i familiar.

16 TonEladas 
Rock Club 
C/ Ricardo Micó, 3 / València 
www.16toneladas.com 

loco club 
Rock and Roll · Soul · Country Rock · 
R&B · Power Pop · Indie Rock · Garage
C/ Erudit Orellana, 12 / València 
+34 963 518 521 
www.lococlub.es

dElorEan lounGE ruzafa 
Gran Via Germanies, 23 / València 
+34 696 642 996 
www.deloreanlounge.com
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L’Albufera
i el conreu de l’arròs

valència i el palmar
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El Parc Natural de l’Albufera de València, amb 21.000 hectàrees de 
superfície, és un dels espais naturals de major valor en la Comunitat 
Valenciana i un magnífic exemple de la interacció home-naturalesa en 
la generació de paisatges i formes de vida. València, com a bressol del 
conreu de l’arròs des de la seua introducció per part dels àrabs en el 
segle VIII, compta amb una de les zones més antigues i tradicionals 
dedicada a esta activitat: l’Albufera. Esta ruta planteja un itinerari que 
recorre des del Mirador de la Gola de Pujol fins a l’illa d’El Palmar, 
una de les pedanies que s’emmarquen en La Devesa, que tanca un 
dels paratges més emblemàtics del nostre territori. La visita finalitza al 
Museu de l’Arròs, com a exemple viu de patrimoni cultural industrial.

• Durada de la ruta completa: 3’5 - 4 hores aprox. 
• Visita autoguiada.
• Protegiu-vos del sol.
• Cost: activitats de passeig en barca, visita a la barraca.
• Desplaceu-vos en transport privat entre els punts del 
recorregut (10’4 km en total).

TIN EN COMPTE



Des del mirador podem disfrutar d’unes meravelloses vistes del 
llac de l’Albufera a més d’observar les poblacions com Catarroja, 
Sollana, Silla i inclús València, en les altres vores. Des d’ací es pot 
contemplar la millor vista de tot el llac i disfrutar dels capvespres 
més fotografiats de tota l’Albufera. Entre octubre i març és la 
millor època per a observar i fotografiar aus, que posen en les 
estaques col·locades pels pescadors per a la seua activitat.

Consulteu més info en www.parquesnaturales.gva.es

1

Mirador de la Gola de Pujol

Aparcament reservat                Banys accessibles                  Itinerari accessible



Des de Madrid i interior:
A-3  /  V30  direcció Port / CV-500 El Saler
Des d’Alacant:
AP-7  /  A-7  / V30 / V31
direcció Port / CV-500 El Saler
Des de Castelló:
AP-7  / V30 / CV35
direcció Port / CV-500 El Saler

ACCÉS TARIFA

Accés gratuït.

Foto: Daniel Estruch
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L’itinerari històric de la Gola del Pujol és un recorregut de 700 metres que 
discorre en paral·lel a la Gola del Pujol. S’inicia des de l’embarcador del 
mateix nom i finalitza a l’Estany del Pujol, un llac protegit per l’abundància 
d’ocells. A través de huit punts d’interés, el recorregut parla de la infraes-
tructura hidràulica de les goles, de la pesca de l’angula, de l’arròs i el seu 
paisatge, dels ocells que habiten i de les dunes i el llac artificial, excavat en 
una mallada durant una urbanització paralitzada per la ciutadania en 1965. 
Aquesta ruta mostra al visitant de manera didàctica les principals caracterís-
tiques del parc natural de l’Albufera amb unes vistes espectaculars.

Consultar més info en www.valencia.es/albufera

2

Itinerari històric de la Gola del Pujol

Aparcament reservat                     Banys accessibles



Des de Madrid i interior:
A-3  /  V30  direcció Port / CV-500 El Saler
Des d’Alacant:
AP-7  /  A-7  / V30 / V31
direcció Port / CV-500 El Saler
Des de Castelló:
AP-7  / V30 / CV35
direcció Port / CV-500 El Saler

ACCÉS TARIFA

Accés gratuït
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El Palmar és una pedania de la ciutat de València pertanyent al 
districte dels Poblats del Sud i situada a la vora del Parc Natural 
de l’Albufera. L’illa d’El Palmar està envoltada de canals i camps 
d’arròs que ens permeten apreciar de prop els espais dedicats a 
este cultiu, la fase en què es troba i conéixer com funciona el siste-
ma d’inundació dels camps d’arròs. Ací el visitant podrà realitzar 
les activitats vivencials d’aquesta ruta, com disfrutar d’un passeig 
amb barca adaptada, visitar una barraca o assistir a un cooking show 
amb el plat més universal del nostre territori: la paella.

Consultar más info en www.valencia.es/albufera

3

Illa d’El Palmar

Aparcament reservat                Banys accessibles          Bar



Accés gratuït.

TARIFA

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch
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Al barri del Cabanyal de València està situat l’antic Molí de Serra, 
que acull del Museu de l’Arròs. Aquest molí va començar a fun-
cionar a principi del segle xx i, malgrat que el procés a penes va 
canviar mentre va estar operatiu, la maquinària es va modernitzar 
per a realitzar les tasques més complexes amb més rapidesa. Re-
habilitat l’edifici i recuperada la seua maquinària, el visitant pot 
contemplar tot el procés que experimenta l’arròs des del gra fins 
al seu consum. Un autèntic viatge al patrimoni cultural industrial 
en ple funcionament.
Consulteu més info en www.museodelarrozdevalencia.com

4

Museu de l’Arròs

Aparcament reservat                  Ascensor



Carrer del Rosario nº 3
46011  València
www.museodelarrozdevalencia.com

General: 2 €
Reduïda: 1 €
Entrada gratuïta per a persones amb 
discapacitat i acompanyant si ho requereix.

TARIFA CONTACTE
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HoTEl ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

passEiG En barca
En El Palmar, el visitant podrà realitzar 
un relaxant passeig amb barca adaptada 
a persones amb discapacitat, anomenada 
albufereny i utilitzada tradicionalment pels 
habitants de l’entorn de l’Albufera per a 
travessar el llac. És necessària reserva prèvia 
en Albufera Parc (666 672 974).

barraca ValEnciana
Albufera Parc ofereix, a més, la visita a una 
barraca valenciana, un autèntica col·lecció 
etnogràfica sobre la vida tradicional de l’Al-
bufera amb útils per a la caça de l’ànec, xarxes 
per a la pesca de l’anguila, falçs per a la sega 
de l’arròs i objectes domèstics d’ús quotidià.

plaTGEs accEssiblEs
La ciutat de València té diverses platges 
accessibles. Les més pròximes al parc natural 
de l’Albufera són la de Pinedo i la del Saler.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

 ...València ha sigut el bressol del 
cultiu arrosser a Espanya, la in-
troducció del qual s’atribueix als 
àrabs durant el segle viii? 

...després de la Reconquesta de Va-
lència el 1238, Jaume I va prohibir 
el seu conreu en els contorns de 
la ciutat de València per qüestions 
sanitàries per la seua relació amb 
la propagació del paludisme? 

...el nom actual del l’Albufera ve 
de l’àrab Al-boeira o Albuhera, que 
significa llacuna? 

...la superfície original de l’Albufera 
era d’unes 21.000 hectàrees però la 
progressiva extensió del conreu de 
l’arròs la van reduir fins a les 2.100 
hectàrees que té en l’actualitat? 

...la Gola d’El Pujol és un canal 
artificial que comunica directament 
el llac de l’Albufera amb el mar 
Mediterrani? 

...cada 1 de novembre té lloc la 
Perellonà, que consisteix en el tan-
cament de les comportes de les goles 
que comuniquen l’Albufera amb 
el mar i la inundació dels camps 
d’arròs fins a l’1 de gener?

rEsTauranTE El rEk
C/ Pintor Martí, 1 / El Palmar 
+34 961 620 297
www.elrek.com
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La fauna propera

valència i torrent
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València ofereix alguns espais per a contactar amb la naturalesa i 
observar la vida d’altres espècies. Aquesta ruta combina la visita 
a BIOPARC Valencia, un espai dins la capital per a descobrir la 
naturalesa salvatge dels paisatges més bells i amenaçats d’Àfrica, 
amb l’Alberg Rural Sanabria, situat en la localitat pròxima de 
Torrent. Aquesta ruta servirà per a conscienciar a majors i xico-
tets sobre la necessitat de protegir la fauna i flora del planeta i els 
comportaments humans en una jornada de gran diversió.

• Durada de la ruta completa: 6 hores aprox. 
• Visita autoguiada.
• Consulteu els horaris dels recintes. Aprofiteu les hores de llum.
• Protegiu-vos del sol.
• Cost: tarifes per a persones amb discapacitat en BIOPARC 
València.
• Utilitzeu transport privat entre les parades (23 km).

TIN EN COMPTE



Un recorregut per aquest parc permet al visitant submergir-se 
en els hàbitats africans de la sabana, les selves, la cova de Kitum 
amb els grans aiguamolls i l’exòtica illa de Madagascar. Elefants, 
girafes, rinoceronts, lleons, ximpanzés, lleopards, cocodrils o lè-
murs són algunes de les espècies que es poden veure com mai 
abans, fins i tot en els impressionants recintes multiespècie, on 
conviuen entre ells com ho farien en la naturalesa. BIOPARC 
Valencia és una plataforma de conscienciació per a entendre la 
necessitat de conservar el medi ambient i també un centre de 
conservació internacional de les espècies més amenaçades.

Consulteu més info en www.bioparcvalencia.es

1

Bioparc Valencia

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor           Bar



Des de Madrid  A-3
Comunitat Valenciana   A-7  / N-340
Nord península  A-23 / N-234

Bus: Línies 73, 95, 98 i 99
Metro: L. 3, 5 i 9 - Parada Nou d’Octubre

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 26,90 € / Infantil (4-12 anys): 21 €
+65 anys: 20,60 € / Menors de 4 anys: gratis
Descompte 15% per a persones amb discapacitat sobre tarifa 
aplicable. Accés acompanyant gratuït per a persones amb 
discapacitat (consultar condicions).

Avda. Pío Baroja, 3 / 46015  València
+34 960 660 526 
info@bioparcvalencia.es / www.bioparcvalencia.es
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Aquest alberg rural i Granja Escola està situat a Torrent, en el cor 
de la Serra Perenxisa i Montserrat, a 30 quilòmetres de València. 
Constitueix una excel·lent opció per als més xicotets, els quals 
poden aprendre sobre la naturalesa i els animals a partir del con-
tacte directe i la pròpia experiència. A més, és una alternativa 
al ritme de la ciutat on retrobar-se amb les olors i colors de la 
muntanya.

Consulteu més info en www.albergueruralsanabria.com

2

Alberg Rural Sanabria

Rampa d’entrada                 Aparcament reservat          Banys accessibles



Corral de Máñez 325-L, 
46900 Torrent 
+34 962 110 190 / +34 657 939 956 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com

CONTACTE
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HoTEl ilunion ValEncia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com
HoTEl ilunion ValEncia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

albErG rural sanabria

Es pot realitzar una visita guiada en la 
Granja Escola, amb possibilitat d’interac-
tuar amb els animals i conéixer activitats 
relacionades amb l’agricultura i la rama-
deria. 
Menjar i taller 19 € 
Altres activitats 12 €
Grup mínim de 12 persones Reserva prè-
via 962 110 190

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

…el patró de ratlles que tenen 
en el llom els suricates és únic en 
cada individu, igual que les nos-
tres empremtes dactilars? 

…el nom de la pitó real ve de 
la llegenda que era la serp que 
s’enrotllava entorn del canell de 
l’emperadriu Cleòpatra? 

…el sexe de les cries d’alguns 
rèptils com a cocodrils i tortugues 
està determinat per la temperatu-
ra d’incubació dels ous? 

…la girafa és l’únic mamífer 
que no té entenimentades vocals, 
per la qual cosa és completament 
muda?

…els poltrets poden córrer a les 
poques hores del seu naixement? 

 …l’ou de gallina més pesat va 
pesar 454 g, amb doble gemma i 
doble corfa?

BIOPARC Valencia  disposa de 
diverses cafeteries i restaurants com: 
Kidepo, Samburu, Ndoki i BIOPARC 
Café. A més compta amb dues zones 
d’esbarjo infantil.
albErG rural sanabria
Corral de Máñez, 325-L 
46900 Torrent 
+34 962 110 190 / +34 657 939 956 
info@albergueruralsanabria.com 
www.albergueruralsanabria.com
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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 la 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/mn-ceramica

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
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta.

Museu Municipal de 
Ceràmica de Paterna
Plaça del Poble, 1
46980  Paterna (València)
+34 961 379 657
patrimoniohistorico@valencia.es
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 14 // CV-311 / Almàssera / Alboraya
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31 / València / Av. Ausiàs 
March, continuar per C/ Antonio Ferrandis

Des de València:
V-21  
Eixida 2 // 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



VALÈNCIA

SAGUNT

MUSEU DE
PREHISTÒRIA

L’ALMOINA

VIA DEL PÒRTIC

DOMUS DELS
PEIXOS
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Aquesta ruta està dedicada al descobriment del fascinant món de l’arque-
ologia. Una ciència que ajuda a conéixer com vivien els nostres avantpas-
sats, les seues cases, els seus carrers, la seua vida quotidiana, què menja-
ven, com vestien i molt més. Tres jaciments i un museu han apostat per la 
inclusió de tots els públics. Es tracta del Museu de Prehistòria de Valèn-
cia i el Centre Arqueològic de l’Almoina, tots dos a la ciutat de València. 
Completen el recorregut dos jaciments romans a la ciutat de Sagunt: L’Es-
pai Arqueològic Via del Pòrtic i la Domus dels Peixos, que es visiten de 
manera conjunta. Un recorregut per més de cent mil anys d’història que 
ens portarà des del Paleolític, la cultura ibèrica fins a la València imperial 
romana i visigoda en dues de les ciutats valencianes de major riquesa ar-
queològica.

• Duració de la ruta completa: 7 hores aprox.
• Possibilitat de visites guiades en el Centre Arqueològic de l’Almoina i 
en l’Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• Cost: el corresponent a les tarifes per al Museu de Prehistòria de 
València i Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• El Museu de Prehistòria de València es troba en una Àrea de Prioritat 
Residencial (APR), per la qual cosa l’accés en vehicle privat es troba 
restringit, encara que existeixen places reservades en els voltants.
• Per a accedir en transport públic de la ciutat de València, consulteu 
wwww.metrovalencia.es i www.emtvalencia.es.

L’arqueologia al teu abast

valència i sagunt

TINGUEU EN COMPTE



El Museu de Prehistòria de València està situat en un edifici històric que 
va ser Casa de Beneficència. L’edifici alberga uns preciosos patis enjardi-
nats, els sòcols ceràmics dels quals són obra de l’artista valenciana Car-
men Calvo. Als patis es pot descansar durant la visita a l’ombra de dos 
ficus monumentals. El museu, fundat en 1927, mostra de manera molt 
visual i didàctica materials trobats en les excavacions realitzades en el 
territori valencià durant quasi un segle i dóna a conéixer aquests jaci-
ments. D’aquesta manera, exhibeix mosaics, escultures de bronze, vasos 
ceràmics i tot tipus d’objectes pertanyents al Paleolític, Neolític, època 
ibèrica, romana i visigoda. Entre aquestes peces destaquen el Guerrer de 
Moixent, el mosaic romà de Font de Mussa i l’Apol·lo de Pinedo. 

Més informació: www.museoprehistoriavalencia.es

1

Museu de Prehistòria de València

Banys accessibles           Ascensor         Places PMR en entorn IVAM

App Cultura Accessible en algunes sales (audioguia amb vídeos subtitulats i llengua de signes)
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 2 €
Reduïda: 1 € (Grups de deu o més persones i 
estudiants)
Entrada gratuïta: 
Dissabtes, diumenges i festius per a tots els públics. 
Entre setmana:
Xiquets/as menors de set anys. Persones amb 
discapacitat. Membres de família nombrosa, amb 
document acreditatiu. Ciutadans/as en situació de 
desocupació que ho acrediten. Persones jubilades.

C/ Corona, 36
46003  València / +34 963 883 565
www.museoprehistoriavalencia.es

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

Foto: Lina Soler



El Centre Arqueològic de l’Almoina és un espectacular jaciment 
romà en ple centre històric de la ciutat, en el qual es troben res-
tes d’edificis monumentals, carrers, fonts i tombes des de la funda-
ció de Valentia en el 138 a. C. fins a l’època medieval. El jaciment 
compta amb una maqueta general de les excavacions per a persones 
cegues i cadascun dels edificis disposa d’una maqueta pròpia amb 
text explicatiu en braille. Es poden trobar restes de la Via Augusta, 
la vaixella del banquet fundacional de la ciutat de València, unes 
taules de massatge en les termes i fins i tot l’esquelet d’una persona 
mutilada durant unes guerres en època romana.

Més informació: www.cultural.valencia.es

2

Centre Arqueològic de L’Almoina

Banys accessibles               Ascensor exclusiu PMR              Rampa d’accés esplanada

Cadira de rodes manual disponible  Maquetes tàctils en interior i exterior
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta, provisionalment.

Centre Arqueològic de L’Almoina
Plaça Décimo Junio Bruto, s/n
46003  València
+34 962 084 173
patrimoniohistorico@valencia.es
www.cultural.valencia.es

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 51 // Direcció València Nord V-21
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31
Eixida 12A // V-30
V-30  
Eixida 5 // València CV-36
Torrent E901 / A-3 / Madrid-Aeroport
Eixida 7 // Vara de Quart/Picanya/Paiporta/
Torrent // Direcció Vara de Quart

Foto: Lina Soler



L’Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos són dos 
centres arqueològics la visita dels quals es realitza de manera 
conjunta. La Via del Pòrtic és un jaciment romà altoimperial des-
cobert en 1991 durant unes obres, que s’ha integrat en els baixos 
d’un edifici modern. Trobarem 60 metres d’una de les calçades 
d’entrada a la ciutat de Saguntum amb el seu paviment original 
i les seues corresponents clavegueres. La calçada està flanqueja-
da per les restes d’unes columnes que formaven uns pòrtics. Als 
costats de la calçada s’han trobat restes de cases romanes, una 
necròpoli, un temple i cisternes. 

Més informació: www.saguntoturismo.com

3

Espai Arqueològic Via del Pòrtic

Rampes interiors              Banys accessibles            Maquetes tàctils               Places PMR
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Única: 1€. Inclou la visita guiada a l’Espai 
Arqueològic Via del Pòrtic i Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaça Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Des de València:
V-21  
Eixida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Terol
V-23  
Eixida 4 // Sagunt
Des d’Alacant:
AP-7  
Eixida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Terol/Saragossa
V-23  
Eixida 4 // Sagunt

Des de Castelló:
AP-7  
Eixida 50 // A-23 Sagunt/Terol/Saragossa
Direcció Sagunt

Foto: Lina Soler



La Domus dels Peixos és un jaciment arqueològic que complemen-
ta la Via del Pòrtic. Situat també en els baixos d’un edifici, aquest 
espai alberga les restes d’una vila romana pertanyent a l’alta socie-
tat, construïda a l’estil de la casa pompeiana en el segle II d. C., una 
època de gran prosperitat per a l’Imperi Romà. Es distingeix una 
entrada des del carrer amb un vestíbul (vestibulum), un atri o pati, 
en el centre del qual hi ha un estany per a recollir l’aigua de pluja 
(impluvium). Al voltant de l’atri es disposen les estances de la casa, 
la cuina (culina), un magatzem i fins i tot una banyera (balneo). En 
les seues parets s’han trobat policromies i pintures murals amb pei-
xos, que van donar nom a la vila. 

Més informació: www.saguntoturismo.com

4

Domus dels Peixos

Banys accessibles
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Única: 1€. Inclou la visita guiada a l’Espai 
Arqueològic Via del Pòrtic i Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaça Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Des de València:
V-21  
Eixida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Terol
V-23  
Eixida 4 // Sagunt
Des d’Alacant:
AP-7  
Eixida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Terol/Saragossa
V-23  
Eixida 4 // Sagunt

Des de Castelló:
AP-7  
Eixida 50 // A-23 Sagunt/Terol/Saragossa
Direcció Sagunt
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acTiViTaTs MusEu dE prEHisTòria dE València
El museu realitza els caps de setmana visites guia-
des a l’exposició temporal i a la permanent, així 
com tallers didàctics. Per a participar, cal apun-
tar-se presencialment el mateix matí de l’activitat. 
Consulta els horaris en la seua pàgina web.

acTiViTaTs cEnTrE arquEolòGic dE l’alMoina
El centre realitza la visita-taller Des de l’Origen per 
a públic adult o familiar i les activitats Valentiae i 
L’Almoina, Testimoniatge del Passat, per a grups.  
Info: patrimoniohistorico@valencia.es
Tel. 96 208 41 73

Platges aCCessibles valÈnCia
Malva-rosa i Cabanyal.

Platges aCCessibles sagunt
Cita prèvia en: 
Platja de l’Almardà: 
Tel. 664 389 371.
Platja de Port de Sagunt:
Tel. 664 389 165

Viu l’entorn

Sabies que...?

...en el Museu de Prehistòria de València 
s’exposa l’anomenat Apol·lo de Pinedo, 
estàtua romana de bronze, trobat de 
manera fortuïta en 1963 a la platja del 
mateix nom?

...l’Apol·lo de Pinedo va aparéixer sense 
la cama dreta, que va ser trobada després i 
retinguda pel seu descobridor fins que li la 
va vendre al museu anys després?

...a les sales del museu hi ha nombroses 
inscripcions ibèriques que a penes podem 
comprendre perquè la llengua ibèrica encara 
no ha sigut totalment desxifrada?

...entre les restes del jaciment de l’Almoina 
hi ha tres esquelets? Eres capaç de 
descobrir-los?

...un dels esquelets està mutilat i cremat? 
La mutilació es va produir en el 75 a.C. 
durant la guerra de Sertorio, en el curs 
de la qual la ciutat va ser completament 
arrasada.

On menjar i allotjar-se

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

HoTEl ilunion ValEncia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
www.ilunionvalencia3.com

HoTEl ilunion ValEncia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
www.ilunionvalencia.com

HoTEl Els arEnals
C/ Felisa Longas, 1, Playa de Almardá 
Sagunt
+34 962 608 067
www.elsarenals.com

rEsTaurarsE
Plaça Antiga Moreria, 3 / Sagunt
+34 658 469 446
restaurarse@gmail.com



La vall del joguet

ibi i onil
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En una xicoteta vall de la província d’Alacant es fabriquen la ma-
joria dels joguets i nines del país; aquesta és la Foia de Castalla, 
coneguda com la Vall del Joguet, format pels municipis d’Onil, 
Ibi, Biar, Tibi i Castalla. Visitar en família la Vall del Joguet és 
una fantàstica opció per a disfrutar tots junts, perquè al cap i a 
la fi, tots passen per la infància i creixen i es desenrotllen jugant 
amb peces distintes segons les modes de l’època, els materials, els 
avanços tecnològics, etc. Aquesta ruta ofereix un recorregut pel 
Museu de la Nina, la Fàbrica de Nines Paola Reina i el Laberint 
Vegetal de Casa Tápena a Onil i el Museu Valencià del Joguet 
d’Ibi.

• Durada de la ruta completa: 4-5 hores aprox. 
• Visita autoguiada i guiada.
• Cost: entrades a museus i activitats complementàries.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (17km).

TIN EN COMPTE



El Museu de la Nina, ubicat en la coneguda casa de l’Hort d’Onil, 
mostra més de 1200 nines datades dels segles xviii, xix i xx, en-
tre elles, peces úniques originals i restaurades. El visitant podrà 
conéixer el procés complet de fabricació i recórrer l’exposició 
permanent, així com les temporals que alberga l’edifici. Onil és 
la Vila Monyiquera per excel·lència, on es troba el 80% de fabri-
cació de nines a nivell nacional, amb nines tan conegudes com 
Nancy o Mariquita Pérez.

Consulteu més info en www.museodelamuñecaonil.es

1

Museu de la Nina d’Onil

Ascensor



Des d’Alacant:
A-7  Eixida 469, Onil-Castalla/CV-80

Des de València i Castelló:
A-77  Eixida 468, Onil-Castalla/CV-80

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada i visita guiada gratuïta.
Visita teatralitzada amb reserva prèvia (+34 655 123 484): 10 €

Avinguda Paz, 2
03430  Onil
+34 965 565 365 / +34 606 023 307
turismo@onil.es
www.museodelamuñecaonil.es
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En Paola Reina porten dècades treballant en la creació de nines. 
Ofereixen un dels catàlegs de nines més extensos i diversos del 
món, que comprén des de nines clàssiques de col·lecció fins a 
nines actuals i modernes, ninos amb mecanismes, bebés educa-
tius i bustos per a pentinar. A través d’una visita dramatitzada, es 
mostra el procés complet i artesanal per a crear una nina. Al final, 
els participants obtindran un regal.

Consulteu més info en www.paolareina.com

2

Fàbrica de Nines Paola Reina d’Onil

Aparcament reservat
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Calle Jaime I, 24
03430  Onil
+34  965 564 520
info@paolareina.com
www.paolareina.com

Visita guiada teatralitzada amb reserva prèvia: 
(+ 34 655 123 484): 10 €

TARIFA CONTACTE
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L’Espai Natural Casa Tápena ofereix una gran oferta d’oci. Dis-
posa d’una àrea recreativa dotada de totes les instal·lacions: tau-
les barbacoa, fonts o servicis adaptats. Allotja un dels majors la-
berints vegetals d’Europa, amb 7.056 m2 de superfície, format 
per ciprers. En l’interior es troba un cedre, un estany i un joc 
d’intercomunicació per a xiquets.

Consulteu més info en www.alicantenatura.es

3

Laberint de Casa Tàpena d’Onil

Aparcament reservat             Banys accessibles           Suport isquiàtic
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Partida de Favanella, s/n
03430  Onil
+34 965 565 566
info@alicantenatura.es

Visita gratuïta

TARIFA CONTACTE

Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch Foto: Daniel Estruch

Foto: Daniel Estruch
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És un centre creat per a la conservació i difusió del patrimoni 
jogueter. Va nàixer en 1990 i es va traslladar el 2013 a la seua 
seu definitiva en els edificis de la primera fàbrica joguetera, la 
Payà. Des de la llanda fins al plàstic i distribuïts temàticament, 
en la sala permanent es mostren uns 450 joguets fabricats a Ibi, 
en altres llocs d’Espanya i del món, des de 1903 fins als anys 80. 
La sala temporal del museu acull exposicions periòdiques en les 
quals es poden veure joguets que formen part dels fons propis i 
que no s’exposen de forma permanent i també peces de col·lec-
cions particulars.
Consulteu més info en www.museojuguete.com

4

Museu Valencià del Joguet d’Ibi

Aparcament reservat             Joc inclusiu
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Glorieta Nicolás Payá Jover, 1
03440  Ibi
+34 966 550 226
info@museojuguete.com

General: 2 €
Reduïda: 1,50€ (jubilats, estudiants, xiquets, famílies 
nombroses, aturats, persones amb discapacitat, grups.).
Grups (a partir de 20 persones) sense visita guiada: 1,50€. 
Visita guiada de dimarts a divendres (excepte agost) amb 
reserva prèvia d’una setmana d’antelació: 2 €.

TARIFA CONTACTE
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zona dE Jocs 
inclusius a ibi

Aquesta visita es pot comple-
mentar amb el joc accessible 
i inclusiu del carrusel, ubicat 
davant del Museu del Joguet 
d’Ibi en una zona de jocs in-
fantils.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn Sabies que...?

...el joguet més antic conegut fins a la data, 
datat en 5.000 anys d’antiguitat, és una mi-
niatura de carrossa amb quatre rodes trobada 
en la tomba d’un xiquet que va viure durant 
l’Edat de Bronze? 

...un grup d’artesans va elaborar una nina 
de drap de 30 metres crida María Parchitos 
amb motiu del 505 aniversari de la ciutat cu-
bana de Camagüey? 

...la col·lecció de nines Barbie més gran del 
món pertany a l›alemanya Bettina Dorf-
mann i té més de 18.000 nines? 

...Mr. Potato va ser el primer joguet anunciat 
en televisió? 

...la paraula LEGO procedix del danés ‘leg 
godt’, que significa ‘jugar bé’;? 

... Ernö Rubik va tardar més d’un mes a re-
soldre el joc que ell mateix va inventar? 

...ioio ¡tornar en tagàlog, llengua nativa de 
Filipines, on fins fa 400 anys s’utilitzava com 
a arma per a la caça? 

...l’empresa joguetera Payá Germans va co-
mençar la seua activitat com una llanderia?

cafETEría Global
Avinguda de La Pau, 4 
03430 Onil 
+34 616 174 272
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sErcoTEl ciuTaT d’alcoi
C/ Colón, 1
03802 Alcoi (Alicante)
+34 965 33 36 06
recepcion@sercotelciutatdalcoi.com
www.sercotelciutatdalcoi.com



Ruta del dolç

xixona i la vila joiosa
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La província d’Alacant presenta una gastronomia molt variada, i dins 
d’ella destaquen especialment productes dolços com el torró i el xoco-
late, amb gran tradició artesanal des del segle xx i una notable projec-
ció nacional i internacional. En el cas del torró, a més, amb denomina-
ció d’origen. Aquesta ruta permet conéixer els procesos de fabricació 
d’aquests productes i la seua evolució en el temps, i també experimen-
tar maneres innovadores de consumir-los. El Museu del Torró a Xixo-
na i la Fàbrica i Museu Chocolates Herederos de Gaspar Pérez a la Vila 
Joiosa ofereixen una experiència en la qual els aromes més deliciosos 
serán els protagonistes en el marc del patrimoni industrial del bressol 
del dolç a la Comunitat Valenciana.

• Durada de la ruta completa: 5 hores aprox. 
• Visites guiades en el Museu del Torró i Chocolates Pérez.
• Cost: visita gratuïta per a persones amb discapacitat en el 
Museu del Torró; visita gratuïta en Chocolates Pérez.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (42 km).

TIN EN COMPTE



El Museu del Torró de Xixona, d’iniciativa privada i situat en 
les instal·lacions de la fàbrica de torrons El Lobo i 1880, ofereix 
un recorregut històric pels processos de fabricació del torró i la 
seua comercialització, a través d’una col·lecció d’utensilis, ma-
quinària, envasos i publicitat. Des de mitjan juliol fins al mes de 
novembre (excepte segona quinzena d’agost) s’inclou la visita a 
la zona de producció i empaquetat des d’un mirador envidrat. Al 
final del recorregut hi ha una xicoteta degustació i es pot adquirir 
els productes de l’empresa en la tenda del museu.

Consulteu més info en www.museodelturron.com

1

Museu del Torró de Xixona

Rampa d’entrada                 Aparcament reservat          Banys accessibles



Per CV-800 des de:
València/Castelló  A-7
Alacant   A-7
Madrid  A-7   A-31   CV-80
*Pàrquing privat gratuït per a turismes i autobusos.

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Consulteu en www.museodelturron.com/web
Visita gratuïta per a xiquets fins a 10 anys, persones 
amb discapacitat i veïns de Xixona.
Visita amb reserva prèvia per a grups.

Polígon Industrial Ciudad del Turrón (Espartal II)
(Turrones El Lobo y 1880)
03100  Xixona
+34 965 610 712 
info@museodelturron.com / www.museodelturron.com
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El Museu de Chocolates Pérez, situat a La Vila Joiosa, apropa al 
visitant al costat més artesanal d’aquesta indústria. Amb més de 
120 anys dedicats a l’elaboració del xocolate, les instal•lacions 
disposen d’una interessant col•lecció de maquinària i ferramen-
tes utilitzades al llarg del temps i la visita permet conéixer amb 
detall el procés de fabricació. En la tenda s’ofereix una degus-
tació gratuïta i la possibilitat d’adquirir diversos productes de 
l’empresa.

Consulteu més info en www.chocolatesperez.com

2

Fàbrica i Museu Chocolates Pérez

Aparcament reservat
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Herederos de Gaspar Pérez, S.L.
Partida Mediases, 1
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 573
infoventas@chocolatesperez.com
www.chocolatesperez.com

Visita gratuïta.
Grups escolars: 1 €/persona
Reserva amb un dia d’antelació per a 
grups de més de 15 persones. 

TARIFA CONTACTE
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El Museu del Xocolate Valor, creat en 1998, va ser reconegut per 
la Generalitat Valenciana en 2008 com a Museu Valencià del Xo-
colate. En el seu moment va ser la xicoteta fàbrica familiar, i al seu 
interior es pot conéixer el procés d’elaboració del xocolate i tota la 
història de Xocolates Valor des del seu naixement fins a l’actualitat. 
A més, disposa d’una de les millors col·leccions de maquinària de 
la indústria de xocolate de diferents èpoques, des dels temps en els 
quals el cacau es molia en pedra fins a l’actualitat.

Consultar més info en www.valor.es

3

Museu Valencià del Xocolate

Aparcament reservat



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

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta. 
Reserva online en www.valor.es
Reserves per a agències, col·legis, associacions, 
institucions, etc., i a partir de 15 personas en 
museo@valor.es

Avda. Pianista Gonzalo Soriano, 13
03570 La Vila Joiosa (Alacant)
museo@valor.es
www.valor.es
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TapEJanT aMb Torró
La primavera a Xixona té un atractiu espe-
cial. Durant el mes de maig se celebra a la 
ciutat Tapejant amb Torró, un esdeveniment 
gastronòmic en el qual estan presents la 
innovació i la creació gastronòmica. Durant 
dues setmanes, els bars i restaurants de la 
localitat participants en aquesta ruta de la 
tapa ofereixen als seus clients tapes ela-
borades amb torró i es premien les millors 
receptes.

Moros i crisTians
Si visiteu Xixona a la tardor, no vos podeu 
perdre les seues festes de Moros i Cristians. 
Els gelaters de Xixona organitzen aquesta 
celebració a la fi d’octubre. En ella es re-
parteixen gelats a tots els assistents i inclou 
la denominada Ambaixada humorística del 
gelater, en la qual es realitza un repàs en to 
irònic a l’actualitat de Xixona i altres temes 
d’actualitat. 
(www.jijonaturismo.com)

Botiga de torrons Carremi
Com a complement a la visita de la fàbrica 
de Chocolates Pérez, es proposa també en 
la localitat de La Vila Joiosa poder disfrutar 
de la botiga de torrons artesans Carremi.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn Sabies que...?

..van ser els àrabs qui van introduir el 
torró en les nostres costes mediterrànies? 
...la recepta actual del torró naix en la 
província d’Alacant al voltant del segle 
xv, i que era un dolç molt apreciat per 
la reialesa?
..en Alacant, al segle xvi, a molts tre-
balladors se’ls pagava part del salari 
de Nadal amb torró? 
...l’’Abella Maia’(o abella melipona) 
no té agulló i és la responsable prin-
cipal de la pol·linització de la flor del 
cacau? 
...hi ha estudis mèdics que indiquen 
que el xocolate negre té, entre d’altres, 
propietats antioxidants, antiinflamatò-
ries i que inclús pot ajudar a previndre 
problemes del cor? No obstant això, 
resulta tòxic per als gossos, per la qual 
cosa mai has de donar-li xocolate a la 
teua mascota. 
...un dels xocolates més cars del món 
és el de la marca To’ak? Està elabo-
rat amb cacau de la regió de Manabí 
(Equador) i una barra de 50 grams té 
un preu de quasi 230 €.
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HoTEl allon MEdiTErrania
Avenida del Puerto, 4
03570 La Vila Joiosa
+34 965 890 209
www.hotelallon.es

sErcoTEl ciuTaT d’alcoi
C/ Colón, 1 / 03802 Alcoi (Alacant)
+34 965 33 36 06
recepcion@sercotelciutatdalcoi.com
www.sercotelciutatdalcoi.com

cErVEcEría los dos roblEs
Polideportivo Municipal
Partida Sogorb 03100, Xixona
+34 688 79 20 38

rEsTauranTE cErVEcEría nou El draGo
Av. Pianista Gonzalo Soriano, 14
03570 La Vila Joiosa
+34 602 251 977
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125Esta 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 de les 
sales, 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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Aquesta ruta ofereix la possibilitat de conéixer l’illa de Tabarca, l’única 
habitada de manera permanent de la Comunitat Valenciana, i la lluita 
per la supervivència de les dones i homes que viuen en un mitjà tan 
bell com hostil. Es pot accedir a l’illa en un catamarà adaptat que part 
des de Santa Pola, a uns 8 quilòmetres, després d’haver gaudit el bany  
adaptat a les platges accessibles de la Gran Platja i la Platja de Llevant, 
situades en el mateix poble. Una vegada a l’illa, es proposa un recor-
regut per a aprendre la seua història i costums en el museu de Nova 
Tabarca, per a després apreciar millor la bellesa dels seus carrers, l’es-
glésia neoclàssica, les muralles i les diferents portes, en un entorn que 
destil·la mediterraneïtat pels quatre costats.

• Duració de la ruta completa: 4 hores aprox.
• Consulteu els horaris dels vaixells i del Museu Nova Tabarca. 
Existeixen banys adaptats públics en els voltants del museu.
• Cost: el corresponent al catamarà adaptat.
• Intenta no esperar a l’últim vaixell de retorn a Santa Pola per 
a evitar aglomeracions en el port de Tabarca.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències del temps.

Tabarca: fortalesa natural

santa pola i tabarca

TINGUEU EN COMPTE

Foto: stock.adobe.com



El Museu Nova Tabarca està instal·lat en l’edifici de l’Almadrava, 
usat per a conservar els arts de la pesca artesanal de la tonyina, 
base de l’economia de l’illa fins fa relativament pocs anys. En les 
dues sales que conté es mostra la història de Tabarca, del seu con-
junt històric i de les relacions amb el seu entorn natural i les altres 
poblacions. En la primera sala, per mitjà d’audiovisuals, s’explica el 
patrimoni de l’illa i els seus costums. En la segona, s’exposen objec-
tes arqueològics, plans, fotografies i arts de pesca usats a l’illa en el 
passat. Disposa, a més, d’un punt interactiu per a realitzar recorre-
guts virtuals pels fons marins i la pròpia illa.

Más información: www.alicanteturismo.com

1

Museu Nova Tabarca

Banys accessibles
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Des de València i Castelló:
AP-7 // A-7 // A-77 // A-70 
Direcció Múrcia
Eixida 22 cap a N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeroport
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

Des d’Alacant:
A-70 Direcció Múrcia
Eixida 22 cap a N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeroport
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Gratuïta

Tabarbús - Catamarà adaptat
Carrer Moll
03130  Santa Pola
+34 687 916 450 / +34 687 916 318
info@tabarbus.es / www.tabarbus.online

Museu Nova Tabarca
Passeig Miguel Ángel Blanco
03138 Illa de Tabarca
+34 965 960 175
museotabarca@alicante.es
www.alicante.es

Foto: stock.adobe.com

Foto: Lina SolerFoto: Lina Soler



La muralla que protegeix la població va ser iniciada en 1769 i projecta-
da per l’enginyer militar Fernando Méndez de Ras en temps de Carles 
III per a protegir les rutes comercials de vaixells dels atacs de corsaris, 
ja que l’Illa Plana va ser un dels punts calents de la seua activitat. Està 
realitzada en pedra amb la cara exterior de carreus. La pedra és arenisca 
de la pròpia illa, fàcil de treballar però fàcilment erosionable, per això 
sempre ha necessitat de restauracions freqüents. Disposa de bastions 
de defensa i tres portes: la Trancada, la d’Alacant i la de Llevant. Un 
recorregut per aquesta població fortificada permet contemplar les típi-
ques cases del pescadors, la casa del Governador i l’església parroquial 
de Sant Pere i Sant Pau, d’estil neoclàssic.

Més informació: www.alicanteturismo.com

2

Muralla
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Tourist Info Alacant
Avgda. de Niça, 22
03540  Alacant
+34 965 149 219
www.alicanteturismo.com

CONTACTE

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com Foto: Lina Soler
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Platges accessibles Santa Pola
Platja de Llevant i Gran Platja.

Viu l’entorn

Sabies que...?

...el nom original de l’illa fins a 
1770 era Illa Plana?
...l’illa original de Tabarka està en la 
costa de Tunísia?
...els seus habitants són descendents 
de genovesos, per això l’abundància 
de cognoms italians en la població de 
l’illa?
...en 1768 van ser rescatats els 
habitants de la Tabarka original, 
que eren genovesos esclavitzats, i van 
ser portats a Alacant i instal·lats a 
l’Illa Plana en 1770? A partir de 
llavors l’illa va passar a dir-se Nova 
Tabarca.
...els 296 habitants originals es van 
dedicar a la pesca com feien a la seua 
illa d’origen?
...en 2019 comptava amb 51 
habitants?
...mai ha tingut ajuntament perquè 
és considerada administrativament 
una partida rural de la ciutat 
d’Alacant (22 km) encara que 
Santa Pola està més a prop 
(a 8’4km)?

On menjar
i allotjar-se?

rEsTauranTE Mar azul
Platja Central, s/n 
03138 Illa de Tabarca 
+34 965 960 101 / +34 621 284 363
www.marazultabarca.com

la sidrEría
C/ Sacramento, 15
03130 Santa Pola
+34 611 475 221
www.lasidreriadesantapola.com

boulEVard puErTo
Passeig Marina Miramar 
03130 Santa Pola
+34 966 845 705
www.boulevardpuerto.es

HoTEl sErcoTEl aG ExprEss
Àrea de Servei, Km 25 Autovia A-70 
03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

HoTEl playas dE TorrEViEJa
Carrer del Cap, s/n
03188 Torrevieja
+34 966 921 711
www.hotelplayasdetorrevieja.com
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Els fons marins de la costa mediterrània atresoren una gran ri-
quesa per la seua biodiversitat. Per tal conéixer-los, esta ruta de 
temàtica submarina proposa al visitant un recorregut que va des 
del primer submarí adaptat del món, el S-61 Dofí de Torrevieja, 
a l’Aquari de Santa Pola, on es podrà conéixer les espècies autòc-
tones i la seua tasca a favor de la conservació del medi marí, tot 
passant per una activitat de busseig adaptat i pels punts de platja 
accessible de les dos localitats.

• Durada de la ruta: 8 hores aproximadament.
• Visita autoguiada en el submarí adaptat i l’Aquari. 
Activitat amb monitors en el busseig. 
• Consulta prèviament els horaris dels recintes i les activitats. 
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.
• Utilitza transport privat entre les parades (34 km). 
• Cost: tarifes per al submarí, l’aquari i el busseig adaptat.

Fons de la
Mediterrània

torrevieja i santa pola

TIN EN COMPTE



El Submarí S-61 Dofí model Daphne, botat el 1972 i cedit per 
l’Armada Espanyola a l’Ajuntament de Torrevieja, és el primer 
museu flotant d’Espanya, adscrit al Museu de la Mar i de la Sal, 
i el primer submarí adaptat a persones amb la mobilitat reduïda. 
Esta visita ofereix al visitant la possibilitat de conèixer la seua tra-
jectòria de 30 anys com a buc de l’Armada i imaginar com eren 
les condicions de vida de la tripulació a l’interior d’un submarí.

Consulteu els horaris a www.turismodetorrevieja.com

1

Museu Flotant Submarí S-61 Dofí

Elevador     Passarel·la adaptada             Aparcament (places reservades)
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Des de València o Alacant:
AP-7  Eixida 528, 
direcció Torrevieja/Cartagena

També des d’Alacant:
direcció sud per la  N-332

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada general: 2€

Avinguda del Port
03181  Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com

FO
N

S 
D

E 
LA

 M
E

D
IT

E
R

R
À

N
IA



Inaugurat en 1983, és l’aquari més antic de la Comunitat 
Valenciana. Les instal·lacions estan dedicades a mostrar de 
forma didàctica la fauna i flora d’esta part del mar Mediterrani, 
és a dir, la badia de Santa Pola i l’illa de Tabarca. A més de la 
funció didàctica i d’oci, l’aquari recupera espècies protegides que 
apareixen varades o capturades pels pescadors, com és el cas de 
la tortuga babaua. La visita comença amb un audiovisual (subti-
tulat) i a continuació s’accedix a la sala dels 9 aquaris disposats 
per a donar la sensació al visitant d’estar submergit.

Consulteu els horaris a www.turismosantapola.es

2

Aquari de Santa Pola

Rampa d’entrada           Banys accessibles        Aparcament públic amb places reservades

Platja accessible           Aparcament reservat
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Plaça Fernández Ordóñez, s/n
03130  Santa Pola
+34 965 416 916
www.turismosantapola.es

Individual: 3 €
Xiquets (fins a 3 anys): gratuït
Xiquets (de 4 a 16 anys), estudiants, carnet 
jove i pensionistes: 1,50€
Grups (a partir de 15): 1,50€/persona

TARIFA CONTACTE

FO
N

S 
D

E 
LA

 M
E

D
IT

E
R

R
À

N
IA



FO
N

S 
D

E 
LA

 M
E

D
IT

E
R

R
À

N
IA

144

 tOrrevieja

Bany adaptat
Torrevieja té tres platges accessibles: Juan 
Aparicio, Nàufrags i Els Bojos (esta última 
amb dutxa accessible). Cada punt disposa 
d’ajudes tècniques i personal de suport per al 
bany adaptat. Imprescindible reserva.
Tourist Info Torrevieja
Av. Dels Mariners, 1
+34 966 702 284

Busseig adaptat
YOBUCEO Torrevieja i Odisea Diving re-
alitzen activitats de busseig adaptat. Per a 
preus, horaris i condicions cal consultar amb 
l’empresa. 
YOBUCEO Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@yobuceo.es
www.yobuceo.es
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com

 santa POla

Bany adaptat
Santa Pola té dos platges accessibles: Platja 
Gran i Platja de Llevant, que disposen d’aju-
des tècniques i personal de suport per al bany 
adaptat. Imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Plaça de la Constitució, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...Torrevieja i Santa Pola 
han estat vinculades histò-
ricament a la defensa de la 
costa dels atacs dels corsaris i 
pirates per mitjà de les seues 
torres de guaita?
...l’illa de Tabarca va ser 
repoblada en el s. xviii amb 
genovesos rescatats de mans 
dels corsaris?
...la majoria de les espècies 
que arreplega l’aquari de 
Santa Pola han sigut dona-
des pels mariners del poble?
...Torrevieja explota les ai-
gües marines per a extraure’n 
la sal que exporta a tot el 
món?
...el S-61 és el primer subma-
rí del món que es convertix en 
museu flotant adaptat? 
...podia submergir-se 300 
metres i portava 12 torpedes?
...el temps màxim d’immersió 
era de 206 hores per oxigen? 
...podia portar queviures fins 
per a 30 dies?
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On menjar i allotjar-se

 tOrrevieja

rEsTauranT El piscolabis
Bar de racions i tapes. Especialitats de peix.
C/ Ramón y Cajal, 1 / Torrevieja
+34 965 719 162

kEEpEr bar
Bar restaurant amb àmplia terrassa i vistes al mar 
que servix desdejunis, tapes, cuina mediterrània.
Passeig Juan Aparicio, 1 / Torrevieja
+34 966 708 850
www.keeperbar.com

HoTEl playas dE TorrEViEJa
A més d’habitacions adaptades, disposa també de 
restaurant adaptat.
Carrer del Cap s/n / Torrevieja
+34 966 92 17 11
reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com
www.hotelplayasdetorrevieja.com

 santa POla

la sidrEría
Restaurant asturià de racions i tapes amb especi-
alitats típiques com ara els “Chorizos a la sidra”.
C/ Sacrament, 15 / Santa Pola
611 475 221 / www.lasidreriadesantapola.com

boulEVard puErTo
Restaurant de tapes. Especialitat polp a la planxa.
Passeig Marina Miramar, s/n / Santa Pola
+34 966 845 705 / www.boulevardpuerto.es
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C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 baix
46018 València
T. 963 832 534 / 963 262 302
cocemfe@cocemfecv.org
www.cocemfecv.org
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