MUSEUS,
MONUMENTS I

ESCENARIS CULTURALS
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Busca este símbol per a saber on obtindre
avantatges amb València Tourist Card.

10 MUSEUS TOP



MUSEUS
MONUMENTS
La cultura a València forma
part de l’essència del ciutadà
manifestant-se en més de 60
contenidors culturals entre museus,
monuments i espais multidisciplinaris.
En aquesta guia, mostrem els 60 principals
i entre aquests proposem 10 museus i 10
monuments essencials.
València és rica en història, així com en producció artística
i artesanal, motiu pel qual és possible trobar museus d’art
contemporani, museus gremials, museus amb obra gòtica o
tresors amagats com el venerat “Sant Calze”. Tots ells ubicats en
espais d’arquitectures sempre interessants i eclèctiques que van des del
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Descobrir-los és descobrir l’ànima de la cultura de València.

1. INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM)

2. MUSEU DE BELLES ARTS

CARRER GUILLEM DE CASTRO, 118.
L’IVAM complirà 30 anys en 2019 amb una col·lecció
permanent de 10.500 obres valorades en més de 100 milions
d’euros. Exposicions de Fernand Léger en col·laboració amb
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Marsella, la de Zineb Sedira coproduïda amb el museu Jeu de
Paumme de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa, seran
alguns dels punts forts de la programació de l’aniversari. Este
és només el principi dels pròxims 30 anys de l’IVAM, el que va
ser el primer museu d’art contemporani d’Espanya i que és hui
la segona pinacoteca del país en art modern i contemporani.

SANT PIUS V, 9.
La segona major pinacoteca d’Espanya amb obra dels segles
) Ǿ,+!"01.2"+)"00)"0!"!& !"0)*$+ģƜ 
obra del cèlebre pintor valencià Joaquín Sorolla, així com
la destinada a Francisco de Goya. Són impactants les sales
d’obra Gòtica i molt representatives de l’escola valenciana les
dels pintors i escultors Pinazo i Benlliure. El museu sobreïx a
més per la col·lecció pictòrica renaixentista, al ser València
-,/1!ȉ"+1/!!")"0&+Ɲ2Ć+ &"0/1ģ01&.2"0!ȉ.2"01"01&)
Espanya. No s’ha de perdre tampoc el Pati de l’Ambaixador
Vich i l’obra inèdita de Velázquez.

 Dilluns tancat. Visites guiades prèvia concertació de cita.
De dimarts a diumenge: de 10 a 19 h. Divendres: de 10 a 21 h.
 Entrada: 6 € - 3 €.
Entrada gratuïta els divendres de 19 a 21 h, els dissabtes de 15 a 19 h. i
els diumenges tot el dia.
 963 17 66 00
www.ivam.es

 Dilluns tancat.
De dimarts a diumenge i festius: de 10 h a 20 h.
 Entrada gratuïta.
 963 87 03 00
museobellasartesvalencia.gva.es

 Descompte 50%
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3. MUSEU NACIONAL DE CERÀMICA I ARTS
SUMPTUÀRIES “GONZÁLEZ MARTÍ”

4. MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I LA
MODERNITAT (MUVIM)

PALAU DEL MARQUÉS DE DOS AIGÜES.
RACONADA GARCÍA SANCHÍS, S/N.
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Nacional de Ceràmica-González Martí s’ubica en el que és
considerat el millor exemple de Barroc a Espanya, el Palau
del Marqués de Dosaigües. El museu alberga la major
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en què trobar a més mercaderies de la Ruta de la Seda i
descobrir com vivia una de les més emblemàtiques famílies
nobles valencianes en l’època.

GUILLÉM DE CASTRO, 8 I QUEVEDO, 10.
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les seues exposicions (permanent i temporals), de cicles
de conferències, de projeccions audiovisuals, de la seua
Biblioteca i Centre d’Estudis o els seus tallers didàctics. El
seu bar i cafeteria es disposen sobre una terrassa desplegada
sobre un bell jardí format per arbres, rosers i escultures.

 Dilluns tancat. De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h. I de 16 a 20 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
Entrada gratuïta els dissabtes a la vesprada i els diumenges.
 Entrada: 3 € - 1,50 €.
 963 51 63 92
www.mecd.gob.es/mnceramica/home.html

 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 20h.
Diumenges i festius: de 10 a 20 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 € entrada reduïda.
Entrada gratuïta els dissabtes, diumenges i festius.
 963 88 37 30
www.muvim.es

5. FUNDACIÓ BANCAIXA

6. BOMBAS GENS CENTRE D’ART

PLAÇA TETUAN, 23.
Amb una emblemàtica seu al centre de València, la Fundació
Bancaixa programa exposicions de referència que descansen
en la seua col·lecció d’art així com en la col·laboració amb
les principals institucions museístiques. La seua col·lecció
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internacional que posseïx les sèries completes de les suites,
així com l’obra d’artistes contemporanis de rellevància
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cultura, oferix també tallers didàctics, concerts i conferències.

AVDA. BURJASSOT 54
Bombas Gens és un centre d’art ubicat en una antiga
fàbrica construïda entre 1930 i 1935 seguint l’estil Art Déco
$",*"1/&17+1 / 1"/ģ01& !")ȉĆ-, ǽ+',&ů+& !")
patrimoni industrial valencià de 6.200 m2 que alberga en
les seues naus la Col·lecció Per Amor a l’Art. La col·lecció
reunix més de 1.500 obres de més de 150 autors nacionals i
&+1"/+ &,+)0Ǿ*2+&+1"/ć0"0-" &)-"/)#,1,$/Ɯ&")0
llenguatges abstractes. En continu creixement, Bombas Gens
Centre d’Art compta també amb un programa d’exposicions i
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i un refugi antiaeri de la Guerra Civil completen l’oferta
d’aquest innovador escenari cultural valencià.

 Horari visita exposicions: De dimarts a diumenge: de 10 a 14 h i
de 17 a 21 h. Dilluns: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuïta.
www.fundacionbancaja.es
 960 64 58 40

 Consultar web.
 Entrada gratuïta.
www.bombasgens.com

 Descompte 50%
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7. MUSEU DE LA SEDA
HOSPITAL, 7.
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la tradició sedera a València, gràcies a l’ampli patrimoni
conservat (esbossos, cartonatges, espolins i telers en
funcionament), que permeten recrear el mode de treballar
del segle XVIII. És al seu torn la seu del Col·legi de l’Art Major
de la Seda. Compta amb un agradable pati interior on està
ubicat el seu restaurant i cafeteria, a més d’un espai on
emportar-se un record molt autèntic de la ciutat fet en seda.
 Dimarts a dissabte: de 10 a 19 h. Diumenge i dilluns: de 10 a 15 h.
Entrades: 6 € i reduïda de 4,5 € (inclou audio-guia) per a:
estudiants, pensionistes, famílies nombroses, persones amb
discapacitat, desocupats, València Tourist Card.
Visites guiades: 7 € i 5,5 €.
Entrada conjunta amb l’Església de Sant Nicolau: 8 € i 6 €.
Accés gratuït: xiquets de 0 a 5 anys, guies habilitats de turisme,
professors amb grup d’alumnes.
 963 51 19 51 · 697 15 52 99
www.museodelasedavalencia.com

 Entrada reduïda
Inclòs en Ruta Ciutat de la Seda. (veure pàg. 23)

8. MUSEU FALLER

9. MUSEU DELS CIÈNCIES

10. L’IBER, MUSEU DELS SOLDADETS DE PLOM

PL. MONTOLIVET, 4.
Alberga al seu interior la col·lecció de “Ninots” que recull el
“ninot indultat” de cada any des de 1934. Tots els anys se
salva del foc per votació popular un “ninot” de falla que es
portat a aquest museu, la col·lecció del qual està formada
-"/-" "0.2"3+!"0!")0/")&1710* "/Ɯ+0)0
actuals molt ecològics de “vareta”. També poden trobar-se
/1"))0!" ))"0&#,1,$/Ɯ"0!"1"*"0#))"/0ǽ

AV. LÓPEZ PIÑERO, 7
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alberga multitud d’activitats i iniciatives relacionades amb
)ȉ"3,)2 &Ń!")3&!&)!&32)$ &Ń!")3&! &"+1ģƜ &
tecnològica. La interactivitat distingix aquest museu el lema
del qual és “Prohibit no tocar, no sentir, no pensar”; un nou
concepte de museu on participar i experimentar amb la
ciència i la tecnologia actual i del futur.

CAVALLERS, 22.
El major museu de miniatures històriques del món, amb
*ć0!"ǞǚǽǕǕǕ-" "0"5-,0!"0ǽ& 1))2!")#"/&1Ǿ
un dels millors exemples de l’estil gòtic mediterrani. Mostra
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cascos blaus passant per Egipte, Roma, la Ruta de la Seda,
la història d’Espanya etcètera. El museu ha mantingut la
!" ,/ &Ń!")"00)"0 ,*"/"+"+2+"!&Ɯ &0"+6,/&)
valencià a principis del segle XX. Es realitzen a més micro
mostres i exposicions temporals. D’altra banda, és un
centre cultural que organitza nombroses activitats com ara
conferències, concerts, presentacions de llibres, cursos,
teatre i viatges, entre d’altres.

 Dilluns a dissabte: de 10 a 19h. Diumenges i festius: de 10 a 14h.
 Visites guiades: de dimarts a divendres a les 11 i 16 h. prèvia
concertació de la visita a: visitesmuseufaller@valencia.es
 Preu de les entrades: 2 € o 1 € entrada reduïda.
Diumenges i festius: entrada gratuïta.
 963 52 54 78
www.fallas.com

 Gratis

 De dilluns a diumenges: de 10 a 18 h i de 10 a 19 h.
(de 10 a 21 h. a l’estiu).
 Entrades: 8 € Adults, 6,20 € Xiquets
 902 10 00 31
www.cac.es

 Descompte 15%

 Dissabte: d’11 a 14 h i 16 a 19 h. Diumenge: d’11 a 14 h.
Dilluns a divendres tancat.
 Entrada: 8 € - 5 € entrada reduïda
 963 91 86 75
www.museoliber.org · info@museoliber.org

 Descompte 40%
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ALTRES MUSEUS

CASA - MUSEU CONCHA PIQUER

CENTRE DEL CARME CULTURA CONTEMPORÀNIA

RUAYA, 23.
Vivenda de la cantant valenciana Concha Piquer. Representa
la típica vivenda unifamiliar de classe obrera i en ella
s’exposen documents, objectes personals, la seua col·lecció
!"3"01&10&*1"/&)0!&0 ,$/æƜ 0.2"/"02*&5"+)1/'" 1ł/&
de l’artista.

MUSEU, 2.
Antic convent, hui centre cultural multidisciplinari amb
exposicions temporals d’art contemporani, així com
activitats musicals, conferències i un espai dedicat
a xiquets de 0 a 3 anys.
 Dilluns tancat. De dimarts a diumenge: d’11 a 21 h.
 Entrada gratuïta.
 963 15 20 24
www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen

 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h.
Dilluns, diumenges i festius tancat.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 € entrada reduïda.
 963 48 56 58
www.museosymonumentosvalencia.com

CENTRE D’EXPOSICIÓ I MUSEU LLADRÓ

 Gratis

CASA DE LES ROQUES - MUSEU DEL CORPUS

ALMODÍ

PL. SANT LLUÍS BERTRAN, S/N.
Antic magatzem de gra del segle XV convertit
en sala d’exposicions.

 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuïta.
 962 08 45 21
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis

CASA-MUSEU BENLLIURE

BLANQUERIES, 23.
Casa familiar del pintor valencià José Benlliure i exemple de
vivenda de l’alta burgesia valenciana del segle XIX. Poden
visitar-se les estàncies de la casa, l’estudi del pintor, el jardí
decorat amb taulellets i escultures, i algunes sales amb
obres de Benlliure i altres artistes del moment, com
Sorolla o Muñoz Degrain.
 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €. Diumenges i festius entrada gratuïta.
 963 91 91 03
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
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ROQUES, 3.
Museu que alberga els carros, coneguts popularment com
a roques, que participen en la processó del Corpus Christi.
Poden veure’s a més els Gegants i Cabuts i els trages utilitzats
pels personatges que formen part de la processó.
 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuïta.
 963 15 31 56
www.corpusvalenciaamics.com

CENTRE D’ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA
HOSPITAL, 7 (JUNT AMB EL MUVIM).
Mostres temporals d’artesania valenciana.

 Horari exposicions y botiga: de dilluns a divendres de 10 a 13.30
i de 16 a 19 h.
 Entrada gratuïta.
 963 51 30 90
www.centroartesaniacv.com

 Gratis

CASA-MUSEU BLASCO IBAÑEZ

ISABEL DE VILLENA, S/N.
El que va ser xalet de l’escriptor valencià Vicente Blasco
Ibáñez alberga hui en una de les seues plantes diversos
retrats, gravats, objectes personals, mobiliari original i obres
de diversos artistes, que ens aproximen a l’ambient familiar
de l’autor de la novel·la Els quatre Genets de l’Apocalipsi.
Enguany és a més el 150 aniversari del seu naixement
i compta amb exposicions especials amb motiu de la
celebració.
 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h. I de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
Dilluns tancat.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €.
Diumenges i festius entrada gratuïta.
 962 08 25 86
casamuseoblascoibanez.com

 Gratis

CASA-MUSEU SETMANA SANTA MARINERA

(SALVADOR CAURÍN ALARCÓN)ROSARI, 1.
Enclavada al districte marítim valencià, poden contemplarse imatges, trons, baiards, estendards, hàbits i trages de
germandats, confraries i corporacions que agrupa la Junta
Major de la Setmana Santa Marinera.

 Horari d´hivern: Dimarts a dissabtes de 10-14 i de 15-19 h.
Diumenges i festius de 10-14 h. Horari d´estiu: Dimarts a dissabtes de
9:30-14 i de 15-19 h. Diumenges i festius de 9:30-14 h.
 Entrada gratuïta.
 963 24 07 45
www.semanasantamarinera.org

CTRA. ALBORAIA, S/N. TAVERNES BLANQUES (VALÈNCIA).
Coneix com s’elaboren les obres de porcellana Lladró i l’exposició
!")"0Ɯ$2/"0*ć0/"-/"0"+11&3"0!")Ɯ/*3)"+ &+ǽ
 Dilluns a divendres: de 9.30 a 18 h. Dissabtes: de 9.30 a 14 h.
Diumenges tancat.
 961 86 04 21
www.lladro.com

GALERIA DEL TOSSAL

PLAÇA DEL TOSSAL.
Davall la bulliciosa plaça del Tossal, en ple centre històric,
es troba aquesta cripta arqueològica, on es pot contemplar
un tram de la muralla islàmica erigit en el segle XII. La sala
s’utilitza sovint per realitzar exposicions temporals.
 De dimarts a dissabte: de 16 a 19 h. Diumenges: de 10 a 14 h.
 Entrada: 2 € o 1 €. Diumenges i festius: gratuït.
 963 98 18 03
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA

PL. DÈCIM JUNI BRUT.
Gran espai subterrani en què es pot contemplar la part més
monumental de la ciutat romana, visigoda i àrab, considerat
com un dels millors centres arqueològics d’Europa.
 Dilluns a dissabte: de 10 a 19 h. Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €.
Diumenges i festiu entrada gratuïta.
 962 08 41 73
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
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MUSEU D’ETNOLOGIA

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

 Dilluns tancat. De dimarts a diumenge: de 10 a 20 h.
 Entrada: 2 € reduïda 1 €.
/12Ħ1")0 -0!"0"1*+ǽ+1/!ů+& .2"-"/*"1)ȉ ć0
al Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia
i Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.
 963 88 36 14
www.museuvalenciaetnologia.es

 De dimarts a diumenges i festius: de 10 a 19 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €.
Tarifa gratuïta (Dissabtes, diumenges i festius de 15 a 19h)
 962 08 43 13
www.museosymonumentosvalencia.com

CORONA, 36.
+#,/*!ȉ ,01/Ȓ0")#,/*!"3&!!")03)"+ &+0
1/3ć0!"#,1,$/Ɯ"0Ǿ1"01&*,+&0&,'" 1"0.2,1&!&+0ǽ

 Gratis

JARDINS DE VIVERS GENERAL ELIO, S/N.
Mostres de tecnologia i coneixement, col·lecció
paleontològica més important de mamífers americans
del Plistocé present a Europa, col·lecció conquiològica i
exposició d’ecosistemes de València.

 Gratis

CORONA, 36.
Les seues sales reunixen els principals testimonis dels
temps prehistòrics, de la cultura ibèrica i d’època romana
en terres valencianes.

 Dilluns tancat.
De dimarts a diumenge: de 10 a 20 h.
 Entrada: 2 € reduïda 1 €.
/12Ħ1")0 -0!"0"1*+ǽ+1/!ů+& .2"-"/*"1)ȉ ć0
al Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia
i Museu València de la Il·lustració i la Modernitat.
 963 88 35 65
www.museuprehistoriavalencia.es

 Gratis

MUSEU DE L’ARTISTA FALLER

AV. SANT JOSEP ARTESÀ, 17.
Coneix el treball dels artistes fallers, l’evolució dels
monuments fallers, així com esbossos i maquetes de falles i
carrosses i col·leccions de revistes i llibrets fallers.

 De dilluns a divendres: de 10 a 14h. I de 16 a 19h.
Dissabtes: de 10 a 14h.
 Preu de les entrades: des de 2 €.
 963 47 96 23
www.gremiodeartistasfalleros.es

 Descompte 10%
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ROSARI, 3.
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per tal de mostrar el procés d’industrialització de l’arròs, el
cultiu del qual té profundes arrels en els aiguamolls de la
ciutat.

MUSEU HISTÒRIC MILITAR

PL. DE L’AJUNTAMENT, 1.
201ł!&")/& -1/&*,+&%&01,/& ,/1ģ01& *2+& &-))ȉ"!&Ɯ &
de l’Ajuntament. Destaquen plans antics, gravats amb vista
de la ciutat dels segles XVIII i XIX o relíquies com la Reial
Senyera o l’espasa del Rei Jaume I.
 De dilluns a divendres: de 9 a 15 h excepte festius.
 Entrada gratuïta.
 962 08 11 81
www.museosymonumentosvalencia.com

MUSEU DE LA CATEDRAL

 Descompte 10%

 Gratis

MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL

 Gratis

 Horari: &))2+0!&001"ǿǖǕǖǝǽǘǕ%ǽ"0!"/&)Ɯ+0+,3"*/"Ǿ
diumenges i festius de 14 a 18.30h.
 Preu Museu + catedral (amb audioguía): entrada 8 € i reduïda
5,50 €. "0!"!" "*/"Ɯ+0*/ý!&2*"+$"0!"ǖǕ%ǖǙ%ț0"+0"
audioguía): 3€. Entrada a Miquelet no inclosa.
www.museocatedralvalencia.com

 De dilluns a dissabte: de 10 a 19 h. Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €. Diumenges i festius: entrada gratuïta.
 962 08 41 26 - 962 08 41 27
www.museosymonumentosvalencia.com

 Dilluns tancat.
De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h. Entrada gratuïta.
 961 96 62 15

 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 15 h.
 Preu de les entrades: 2 € o 1 €.
Entrada gratuïta diumenges i festius.
 963 52 54 78
www.museoarrozvalencia.es

PL. DE LA REINA, S/N.
& 1)ȉ&+1"/&,/!")1"!/)!"+1/&Ǿ"+"))ć0
possible trobar la Biblioteca dels Borja, obres d’art com les
Ɯ/*!"0-"/& "+1"Ń-"7Ǿ/"01"0!")"0 1 2*"0Ǿ2+
aljub o algunes de les relíquies més singulars de l’Església
Catòlica com a cabells de la Mare de Déu o la “camiseta” del
Ȋ"+ "0ů0ȋǽ

PALAU MARQUÉS DEL CAMPO PL. DE L’ARQUEBISBE, 3.
+1& -)2!")0"$)" Ǿ*,)1&+1"/"00+1-"/)ȉ"!&Ɯ &"+0&Ǿ
però també per les col·leccions pictòriques, escultòriques
i arts menors que en ell s’hi exhibixen.

GILD DOLZ, 6.
2.000 fons relacionats amb la història de l’Exèrcit que inclouen
banderes, estendards, uniformitat, maquetes, diorames i
miniatures, armament pesat i lleuger, etc.

MUSEU DE L’ARRÒS

MUSEU DE PREHISTÒRIA

MUSEU DE LA CIUTAT

 Gratis

MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 42.
+1& !"-ł0&1!ȉ&$2Ǿ)ȉ"!&Ɯ &*,01/%2&)%&01ł/&!"
la ciutat des dels seus orígens a través d’objectes de les
distintes èpoques i recursos tecnològics.
 De dimarts a dissabte: de 10 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de l’entrada: 2 € ó 1 € entrada reduïda.
Diumenges i festius entrada gratuïta.
 963 70 11 05
mhv.valencia.es

 Gratis

MUSEU MARIÀ (MUMA)

PLAÇA DE L’ALMOINA.
Alberga peces d’art entorn de la Mare de Déu dels Desemparats
i sobre la història de la imatge, de la Basílica i de la seua
Arxiconfraria. A més acull obres de mestres de la pintura.
 Hivern: de dilluns a dissabte de 10 a 17.30 h. Diumenges de
10 a 14 h. Estiu: de dilluns a diumenge de 10 a 18.30 h.
 Preu de l’entrada: 4 € ó 2 € amb audioguía.
 963 91 92 14 / 630 22 10 08
www.basilicadesamparados.org/museo_mariano.html

 Descompte 10%
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10 MONUMENTS TOP

PALAU DE CERVELLÓ

PL. TETUAN, 3.
Residència de reis i personatges il·lustres durant el segle XIX,
la seua visita és interessant per l’ambient palatí dels seus
salons i per l’exposició de part de l’arxiu municipal
i col·lecció pictòrica.

 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuïta.
 962 08 44 96
www.museosymonumentosvalencia.com

MUSEU TAURÍ

PASSATGE DR. SERRA, 10.
Materials i objectes de la tauromàquia valenciana del segle
XIX i principis del segle XX relacionats amb l’evolució de la
tauromàquia valenciana, el bou de toreig, la formació del
1,/"/,Ǿ))&1ů/$&!")1,/"&$&)-)ý!",20ǽ
 De dimarts a dissabte: de 10 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
Dilluns: Tancat.
 Entrada general: 2€ - 1€. Dissabtes, diumenges i festius entrada
gratuïta.
 963 88 37 38 / 963 15 79 19
www.museotaurinovalencia.es

 Descompte 50%

REIALS DRASSANES

PL. JUAN ANTONIO BENLLIURE S/N
(JUNT AMB ESGLÉSIA STA. M. DEL MAR).
/&+ &-)"!&Ɯ &!") &211!")Ć+ &!"01&+1)
construcció i reparació d’embarcacions, a la guarda
d’aparells marítims, o armaments que portaven les naus i
també en una determinada època, a l’emmagatzemament
de béns que arribaven a la ciutat per mar, com era el blat
i altres mercaderies.
 De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Entrada gratuïta.
 963 52 54 78

 Gratis

1. LLOTJA DE LA SEDA
C/ LA LLOTJA, 2.
La Llotja de la Seda, anomenada també Llotja dels
"/ !"/0Ǿć0)ȉ"!&Ɯ &!ȉ"01&)$ł1&  &3&)*ć0!"01 1!"
València. Va ser iniciat pel pedrapiquer Pere Compte en
el segle XV i es va convertir en monument emblemàtic del
Segle d’Or valencià per la revolució comercial i social que
va suposar en aquella època el comerç de la seda i altres
*1Ć/&"0ǽ&*-,/1+1&+!ů01/&!")0"!&)2&  &Ń
$",$/æƜ !")Ć+ &Ǿ#"&"+!") &211Ǿ)), !ȉ"+1/!&
eixida de nombroses transaccions econòmiques.
" )/!1/&*,+&!") 2*+&11-"/)"+
1996, la Llotja consta de quatre parts visitables: el Saló
de Contractació o Columnari, una imponent sala amb 24
columnes helicoïdals, huit d’elles lliures i setze que actuen
de contraforts, que acaben en una volta de creueria. El
pavelló del Consolat o Consolat del Mar, denominat així
per albergar la institució del mateix nom creada en el segle
XIII, encarregada del correcte compliment de les qüestions
marítimes i mercantils.
D’aquest pavelló es pot visitar el saló del Tribunal del Comerç
a la planta baixa i a la planta superior, el Saló Principal o
Cambra del Consolat. Ambdós destaquen pel treballat
teginat en fusta dels seus sostres i els taulellets dels seus
sòls. El Pati dels Tarongers dóna pas a les tres sales i permet
observar la Torrassa, que antigament feia de presó per als
comerciants amb deutes pendents, l’entrada d’accés de
la qual és també una visita obligada. La Llotja és un dels
emblemes de la Ruta de la Seda a València.
 De dilluns a dissabte: de 10 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de les entrades: 2€ o 1€.
Diumenges i festius entrada gratuïta.
 962 08 41 53
www.museosymonumentosvalencia.com

 Gratis
Inclòs en Ruta Ciutat de la Seda. (veure pàg. 23)
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2. CATEDRAL DE VALÈNCIA
PL. DE LA REINA, S/N.
Assentada sobre un temple romà, mesquita després, el seu
origen es remunta al segle XIII. La mescla d’estils arquitectònics,
!"0!")/,*æ+& Ɯ+0)//, Ǿ"01æ-/"0"+1"+ !2+!")"0
seues tres portes: Porta principal, o dels Ferros (Barroca); Porta
dels apòstols (Gòtica) i Porta del Palau (romànica). Des de la
seua torre-campanar, el Miquelet, hi ha unes bones vistes de la
ciutat després de pujar a peu 207 escalons.
En una de les seues capelles es custodia el Sant Calze que va
21&)&17/ "0ů0"+)ȉ½)1&*,-/Ǿ-").2")Ć+ & ")"/)ȉ+6
jubileu cada cinc anys. El pròxim serà en 2020. Es tracta de
)ȉů+&  ,-"+")*Ń+/" ,+"$2!-")1& æ&.2"%0&$21
utilitzada per dos papes, Joan Pau II i Benet XVI durant la
celebració de sengles misses en les seues visites a València.
 VISITES GUIADES: Hivern: novembre a març de 10 - 17.30h de
dilluns a dissabte . Només obrim diumenges al novembre de 14 - 17.30
țů)1&*"+1/!)"0ǖǛǽǘǕ%Ȝǽ
Estiu: abril a octubre de 10 - 18.30h de dilluns a divendres . Els mesos
!ȉ/&)'2+6&-/1&/!")ǖǚ!"0"1"*/"!&001"0ǖǕȒǖǜǽǘǕ%țů)1&*
entrada a les 16.30h) i diumenges de 14 - 17.30. Els mesos de juliol al
ǖǚ!"0"1"*/"ǿ!&001"0ǖǕȒǖǝǽǘǕ%țů)1&*"+1/!)"0ǖǜǽǘǕ%Ȝ&
!&2*"+$"0!"ǖǙȒǖǝǽǘǕțů)1&*"+1/!)"0ǖǛǽǘǕ%Ȝ
 Preu de l’entrada (incloent àudio-guia): 8€ i 5,50€
 661 90 96 87
www.catedraldevalencia.es

 Descompte 50%

3. MIQUELET

4. ESGLÉSIA DE SANT NICOLAU

5. MERCAT CENTRAL

PLAÇA DE LA REINA S/N.
És la torre campanar de la Catedral de València d’estil gòtic
valencià. Té 50,85 metres d’alçada, va ser realitzada entre 1381
i 1424 per Andrés Juliá i altres. El seu accés es realitza des
de l’interior de la Catedral per una escala de caragol de 207
"0 ),+0ǽ+"0-!+6!")0"$)"  ,/,+")&.2")"1ǽ

CAVALLERS, 35.
Parròquia del segle XIII amb més de 4.000 metres quadrats de
frescos restaurats recentment, un impressionant treball que
l’ha portat a ser coneguda com la Capella Sixtina valenciana.

PL. DEL MERCAT, S/N.
!&Ɯ &!ȉ"01&)*,!"/+&01țǖǞǖǙȔǖǞǗǝȜǽY02+!")0*ć0$/+0
d’Europa superant els 8.000 m2 de superfície. Destaquen
els seus carrers allargats, travessades per dues vies amples
en què se situen les 959 parades.

 Estiu, d’abril a octubre: Tots els dies de 10 a 19.30 h
ininterrompudament. Hivern, de novembre a març: de dilluns a
divendres de 10 a 18.30 h. Dissabtes de 10 a 19 h. I diumenges de 10 a
13 h i de 17.30 a 19 h.
 Entrada adult: 2€. Entrada reduïda: 1€.
Reserva de grups: miguelete@catedraldevalencia.es

 Dimarts a divendres: obert de 10.30 a 19.30 h.
Dissabtes: de 10.30 a 18.30 h.
Diumenge: de 13 a 20 h.
Dilluns no hi ha visita cultural.
 Preu visita (inclou audio-guia): 6 € i 5 € reduïda
(menors de 16 anys, pensionistes, famílies nombroses
i persones amb discapacitat)
Visita guiada: 7 € i 6 € reduïda.
Reserva visita guiada:
 963 91 33 17
visita@sannicolasvalencia.com
sannicolasvalencia.com
Inclòs en Ruta Ciutat de la Seda i Ruta art religiós. (veure pàg. 23)

 De dilluns a dissabte: de 7.30 a 15 h.
Diumenges tancats.
 963 82 91 00
www.mercadocentralvalencia.es

Inclòs en Ruta Ciutat de la Seda i Ruta art religiós. (veure pàg. 23)
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8. TORRES DE SERRANS I QUART

6. MERCAT DE COLOM

7. AJUNTAMENT

JORGE JUAN, 19.
A més de ser admirat per la seua original arquitectura
modernista, el Mercat de Colom ha de ser punt de pas obligat
per als amants de la gastronomia. Antic mercat alimentari,
hui és un autèntic espai gurmet amb 20 locals, entre els que
"0 ,*-1"+/"012/+10Ǿ,/51"/&"0Ǿ "/3"0"/&"0ǾƝ,/&01"/&"0
i cafeteries, i aquells propis d’un mercat tradicional com a
carnisseria, pescateria, fruiteria i xarcuteria.

PL. DE L’AJUNTAMENT, 1.
Es pot visitar el Saló de Plens, el Saló de Vidre, el Balcó
!")ȉ'2+1*"+1&")20"2 &01ł/& ț.2"01ů)1&*Ǿ+,*ć0
de 9.00 a 14.00 hores). Els dies de celebració de plens en
l’Ajuntament, el Saló de Plens no podrà ser visitat. Per
a sol·licitar una visita guiada gratuïta, cal concertar-la
prèviament amb el Museu Històric Municipal en el telèfon
962 08 11 81.

 De diumenge a divendres: de 8 h a 2 h.
Dissabte: de 8 h a 3 h.
 963 37 11 01
mercadocolon.es

 De dilluns a divendres: de 8 a 14.45 h.
 963 52 54 78
www.valencia.es

 Gratis

Les Torres de Serrans i Torres de Quart són dues de les dotze
portes d’accés a la ciutat que queden en peu i que formaven
part de l’antiga muralla medieval que es va derrocar en
1865. Ambdues d’estil gòtic, les primeres van ser construïdes
pel pedrapiquer Pere Balaguer entre 1392 i 1398, mentres
que les segones es van alçar entre 1441 i 1460 per Francesc
Baldomar i Pere Compte, mestre pedrapiquer també d’altres
"!&Ɯ &0!")ȉĆ-,  ,*)),1'!")"!ǽ
Les Torres de Serrans van ser utilitzades tant amb caràcter
defensiu com també com a arc del triomf. En l’actualitat,
l’acte més destacat que té lloc als seus peus és la Crida,
2+ /&!.2"/")&17) ))"/',/!")Ć+ &)ȉů)1&*
diumenge del mes de febrer per a convidar a valencians i
visitants, donant la benvinguda a la festa de les Falles.
L’elecció d’aquest emblemàtic lloc no és un altre que
simbolitzar l’arribada de forans a València segles arrere,
pel camí dels Serrans. Les Torres de Quart van ser clau
per parar les tropes napoleòniques durant la Guerra de la
Independència contra els francesos en 1808. Encara hui es
poden veure les marques de les canonades en les seues
torrasses.

9. PLAÇA REDONA
PL. REDONA, S/N.
Coneguda popularment com “el clot”, és una de les
intervencions més curioses del segle XIX i recentment
rehabilitada dotant-la d’una personalitat d’estil
,+1"*-,/+&ǽ+$/+!&3"/0&11!"1"+!"0!ȉ/1"0+&
tradicional i de records de València, la convertixen en
visita obligada per a tots els turistes.
 De dilluns a dissabte: de 10 a 20 h.
Mercat extraordinari (diumenge i festius):
de 8 a 14 hores.

TORRES DE SERRANS ǽ Ǿȡ
TORRES DE QUART  ǾǝǞ
 Dilluns a dissabte: de 10 a 18.30 h. Diumenges i festius: de 10 a
13.30 h. Dies de pluja tancat.
Entrades: 2€ · 1€ reduïda. Diumenges i festius entrada gratuïta.
 Torres de Quart: 618 80 39 07
 Torres de Serranos: 963 91 90 70

 Gratis
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ALTRES
MONUMENTS

MONESTIR DE SANT MIQUEL DELS REIS

AV. DE LA CONSTITUCIÓ, 284.
Antic monestir, seu de la Biblioteca Valenciana, que reunix
els orígens d’una alqueria islàmica, un monestir cistercenc i
després jerònim, que va ser també durant un temps complex
penitenciari. En aquest monestir, exemple d’arquitectura
renaixentista la construcció del qual va ser encarregada per
Fernando d’Aragó, Duc de Calàbria, a Alonso de Covarrubias,
es troba soterrada la Virreina Germànica de Foix i alberga
tots els béns i la famosa biblioteca del duc.

PALAU DE BENICARLÓ

PL. DE SAN LORENZO, 4.
Sede de las Cortes Valencianas, es una antigua mansión
/&01, /ç1& !"Ɯ+)"0!")0&$),Ǿ!""01&),/"+ "+1&01ǽ
Fue la residencia de la familia Borja.

 De dilluns i divendres: de 10 a 14 h, prèvia concertació de visita.
 Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia a través del telèfon:
 963 87 61 00
www.cortsvalencianes.es

 Biblioteca: de dilluns a divendres de 9 a 20 h.
 Sala d’exposicions: divendres de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges de 11 a 14 h.
Visites guiades (sense reserva):
Dissabtes, diumenges i festius: 12h i 13 h.
 963 87 40 00
bv.gva.es

CASA NATALÍCIA DE SANT VICENT FERRER

10. EL PATRIARCA MONUMENT NACIONAL

BANYS DE L’ALMIRALL

NAU, 1.
El Patriarca, Monument Nacional des de 1962 i Bé d’Interés
Cultural en 2007, és un dels millors exemples d’arquitectura
renaixentista. En el Museu del Col·legi destaquen les pintures
de Caravaggio, El Greco, Van Der Weyden, Benlliure, Ribalta o
Pinazo entre d’altres, així com el manuscrit original de l’obra
pòstuma de Sir Thomas More.

 De dimarts a divendres: de 10 a 18 h. Dissabtes: de 9 a 14 h.
Dilluns i diumenges tancat.
 Entrada gratuïta.
 618 22 24 38
banysdelalmirall@gva.es

 Consultar la web per a informació sobre els horaris de visita.
 Consultar la web per a informació sobre eles tarifes.
Reserves: http://arsmagna.es
 692 49 17 69

 Descompte 1€ en visita guiada premium
www.patriarcavalencia.es

BANYS DE L’ALMIRALL 3-5.
!&Ɯ &*"!&"3)!ȉĆ-,  /&01&+Ǿ!"01&+1+6-ů)& 
seguint la tradició dels banys de vapor o hammam.

BASÍLICA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS
PL. DE LA MARE DE DÉU, S/N.
És el temple dedicat a la patrona de la ciutat i el principal
"!&Ɯ &/")&$&Ń0 ,+01/2Ħ1)Ć+ &!2/+1")0"$)" ǽ
Alberga al seu interior el Museu Marià, amb obres d’art de
distintes disciplines que recorren corrents artístics de cinc
0"$)"0Ǿ!"0!")"+&5"*"+1Ɯ+0),!"/+&0*"ǽ
 Tots els dies: de 8 a 14 h i de 16.30 a 21 h.
 Entrada gratuïta.
 963 91 92 14
basilicadesamparados.org
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DEL POUET DE SANT VICENT, 1.
La casa on va nàixer el patró de València, amb parets del
vestíbul recobertes de taulellets del segle XVIII de Manises i el
pou d’aigua on va realitzar un dels seus miracles perquè els
habitants de la ciutat tingueren sempre aigua.
 De dilluns a divendres: de 10 a 13 h. i de 17.30 a 19.30 h.
Dissabtes: de 10 a 13 h.
 Entrada gratuïta.
963 528 481

CRIPTA ARQUEOLÒGICA DE LA PRESÓ
DE SANT VICENT MÀRTIR

PL. DE L’ARQUEBISBE, 1.
!&Ɯ &3&0&$,1.2" 201ł!&2+ -"))#2+"/æ/&!/"ý!"+
el segle VI per a albergar les restes mortals d’algun prelat. Hi
ha una capella on va ser empresonat Sant Vicent Màrtir en el
0"$)" ǽ+2!&,3&02)"5-)& )%&01ł/&!") /&-1ǽ
 Dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 Preu de les entrades: 2€ - 1€. Diumenges i festius entrada gratuïta.
 962 08 45 73

PORTAL DE VALLDIGNA

PORTAL DE VALLDIGNA, S/N.
Arc obert en 1400 en la muralla islàmica per
comunicar la ciutat amb la moreria, raval que
es va establir en la contornada de la plaça de
Mossén Sorell després de la conquista
cristiana de la ciutat.

 Gratis
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ESCENARIS
CULTURALS

LA RAMBLETA

PLAÇA DE BOUS

XÁTIVA, 28.
Obra de l’arquitecte valencià Sebastián Monleón Estellés, la
plaça de la ciutat on se celebren els principals festejos taurins
en Falles, la Gran Fira de València i el 9 d’octubre. Pot visitar-se
per dins amb l’entrada del Museu Taurí.

 ENTRADA PEL MUSEU TAURÍ: de dimarts a dissabte: 10 a 19 h.
Diumenge: 10 a 14 h. Dilluns: Tancat. Festius: de 10 a 14 h.
Tancat l’1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.
 963 51 93 15

PALAU DE LA GENERALITAT

CAVALLERS, 2.
Seu de la Generalitat Valenciana, es tracta d’un palau gòtic
del segle XV. A l’interior destaca el pati -amb escala gòtica
valenciana a un dels costats-, les portes del darrer gòtic d’arcs
*&51&)&+&0Ǿ&)),3!")1,//00Ǿ*2+*$+ģƜ 
sostrada i una galeria superior de fusta i frescos.

 De dilluns a divendres: a les 10, 11 i 12 h. amb reserva prèvia en el
telèfon 963 424 636
 963 42 46 36
www.gva.es

REIAL MONESTIR DE
LA SANTÍSSIMA TRINITAT

TRINIDAD, 13.
El més antic conjunt monàstic de la ciutat habitat per monges
)/&00"0Ɯ+0ǗǕǖǙǽ0"//"0&!Ć+ &&"01æ0,1"//!"+"))
)"&+/&!"01"))ǾƜ))!")"&+/&  !"01"))&
esposa d’Alfonso V El Magnànim. També allí està soterrada
2+Ɯ))01/!!")"& "//+)1ł)& Ǿ+,*"+!/ģǽ
 Consultar la web per a informació sobre els horaris de visita.
 Consultar la web per a informació sobre eles tarifes.
 692 49 17 69
www.monasteriotrinidad.es

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA

AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.

La grandiositat de la seua arquitectura, dissenyada pel valencià
Santiago Calatrava, junt amb el seu complet equipament
tecnològic, el convertixen en un dels referents mundials per als
més prestigiosos circuits teatrals, operístics i musicals. A més de
la seua programació cultural, el coliseu oferix visites guiades a
)ȉ"!&Ɯ &Ǿ*/"0"/3-/Ć3&1/3ć0!")1")Ć#,+ǛǜǗǕǛǗǚǗǘ,")
correu electrònic visites@lesarts.com
 Tarifes:
General: 10,60 €. Senior (>65): 8,10 €. Xiquet (<12): 8,10 €.
Abonats Temporada: 5,90 €
 Telèfon d’informació i compra d’entrades: 902 20 23 83
www.lesarts.com

 Descompte de 10% amb València Tourist Card

PALAU DE LA MÚSICA

PASSEIG DE L’ALBEREDA, 30.
La seua arquitectura contemporània, que mira a través
!ȉ2+3&1/&+ ł+ 3)0 /!&+0!")ů/&Ǿć02+!")"0
més representatives de la ciutat. Sobre els seus escenaris,
es donen cita els més prestigiosos directors i intèrprets del
panorama musical internacional.
 963 37 50 20
es.palaudevalencia.com
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BULEVARD SUD, CANTÓ C/PIUS XI.
+!")0)), 0*ć00&+$2)/0&"0-" &)0-"/3&2/")ȉ"+"/$&
creativa de la ciutat, es caracteritza per ser escenari de les
manifestacions artístiques més avantguardistes. 11.000 m2
!"!& 10-/,$/* &Ń!")"0/10"0 Ć+&.2"0Ǿ*ů0& Ǿ &+"Ǿ
exposicions, activitats per a xiquets i festivals.
 Horaris de taquilles:
De dimarts a diumenge de 10 a 20 h. i dues hores
abans de l’espectacle.
 960 01 15 11
www.larambleta.com

LA NAU - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

NAU, 2.
ȉ"!&Ɯ &!"2ć0)0"2!")+&3"/0&11!")Ć+ &
!"0!")0"2#2+! &ŃƜ+)0!")0"$)"ǽȉ"!&Ɯ &
és un exemple d’arquitectura neoclàssica valenciana,
especialment en les seues fatxades i claustre. Alberga,
com a centre cultural, part de les activitats culturals de la
+&3"/0&11!")Ć+ &ț"5-,0& &,+0Ǿ1"1/"&*ů0& Ȝ&ć02+
espai de trobada i debat (conferències i congressos).
 963 86 43 77

LES NAUS

JUAN VERDEGUER, 16.
Espai de creació i innovació, amb exposicions,
tallers i programació cultural.
 963 53 12 72
 www.lasnaves.com
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VISITES GUIADES
TEMÀTIQUES
VALÈNCIA, CIUTAT DE LA SEDA

L’HEMISFÈRIC

AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
+ &+" ,+!&0#/21/!ȉ&+1"/"00+10!, 2*"+1)0,
divertides pel·lícules d’animació per als més menuts.

 Depén de la projecció. Consultar web.
 Tarifes: 8 € adults i 6,20 € xiquets
 961 97 46 86
www.cac.es

Descompte del 15% (adults i tarifa reduïda)

GALERIA D’ART ANA SERRATOSA

PASCUAL Y GENÍS, 19 ÀTIC.
Galeria d’art contemporani situada en un àtic
al centre de la ciutat. Especialitzada en artistes
nacionals i internacionals i gestora de projectes
/1ģ01& 0"+"0-&0-ů)& 0ǽ

 De dilluns a divendres: de 9.30 a 14 i de 17 a 20.30h.
Dissabtes prèvia concertació de la visita.
 Entrada gratuïta.
 963 509 000
www.anaserratosa.com
www.fondoarte-as.com

CONVENT CARMEN

PLAZA PORTAL NOU, 6.
ȉ+1& ,+3"+1!"+1 ,0"-&+1"/"0Ǿ"!&Ɯ 1
en 1609, s’ha transformat en Convent Carmen, un lloc
per a l’oci cultural que alberga concerts, conferències,
exposicions, debats i activitats per a totes les edats. El seu
jardí exterior de 2.000 m2 acull un mercat gastronòmic, una
zona d’actuacions i un ampli espai per al descans rodejat
!"3"$"1 &Ńǽ)0"2!&00"+6"01æƜ/*1-"/ /+ "0 &$
rifar, qui ha creat un joc entre el patrimoni arquitectònic del
Carme i la nova València de l’ara.

 De dimarts a dissabtes: de 12 a 24 h. &2*"+$"0!"ǖǗƜ+0)Ɯ+)
del servici de menjars.
 Entrada gratuïta
 963 15 20 24
www.conventcarmen.com

 Dissabtes a les 11 h.!"0!")ȉ,Ɯ &+!"12/&0*"
de Plaça de l’Ajuntament, 1
Visita bilingüe castellà-anglés.
Duració de dues hores.
 Preu: 20 € adults, 10 € els xiquets (de 7 a 16 anys)
i gratis per als menors de 7 anys.

RUTA DEL GRIAL I ART RELIGIÓS

+ /+,0-0,+0ȉ*$)ȉů+& +1 /&)/" ,+"$21
pel Vaticà? Que no et conten una pel·lícula, la Capella del
Sant Calze!")Ć+ &)"/$)ȉů+& 3"+"/!/")ģ.2&
reconeguda pel Vaticà a què ha atorgat el privilegi de
celebrar el Jubileu pel Sant Calze cada cinc anys. Aquest
+,ć0)ȉů+& $/+0" /"1$2/!1)Ć+ &ǽ)Museu de la
Catedral o la vinculació de la família Borja en l’art religiós
en les esglésies de la ciutat, com a Sant Nicolau, són només
alguns dels tresors que et queden per descobrir.
 Divendres a les 10 hǽ!"0!")ȉ,Ɯ &+!"12/&0*"!"2ǾǙǝ
Visita bilingüe castellà-anglés.
Duració de dues hores i mitja.
 Preu: 20 € adults, 10 € els xiquets (de 3 a 6 anys)
i gratis per als menors de 3 anys.

LA BASE

MOLL DE LA ADUANA, S/N. (LA MARINA DE VALÈNCIA)
L’antiga base de l’equip líder en l’Americas Cup de 2007
s’estrena com un nou espai per a la cultura, creativitat i
&++,3 &Ń!".20&ǗǽǕǕǕ*Ǘǽ+*2/)!")ȉ/1&012/+
Hyuro lluïx en la seua fatxada, un gran llenç on artistes
internacionals aniran pintant històries amb continguts
0, &)0.2"&+3&1/+)/"Ɲ"5&Ńǽ
 Horari variable depenent de la programació.
 Entrada gratuïta
 963 46 20 07
www.lamarinadevalencia.com
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Descobrix el misteriós itinerari de la Ruta de la Seda que
solca València endinsant-te en el simbolisme de la Llotja de
la Seda, on els mercaders negociaven amb el preat material,
!"0 ,/&+1)%&01ł/&&/&.2"0!ȉ.2"01&+!ů01/&"+")
Museu de la Seda i sent testimoni de la producció actual
en una tenda d’indumentària. Per completar la teua visita,
+,"1-"/!"0")20"2 &,+)!""/æ*& Ǿ"0-&ů+& 
d’exposició de mercaderies de la Ruta, així com la sala del
Museu l’Íber dedicada a aquesta llegendària ruta. València
30"//" ,+"$2!"+ǗǕǖǚ-"/) ,* &211
membre de la Ruta de la Seda, integrada per 32 ciutats
d’Àsia i Europa.

Fes la reserva de qualsevol d’aquestes visites guiades a
)"0+,01/"0,Ɯ &+"0!"12/&0*","+444ǽ3&0&13)"+ &ǽ ,*

 Aconseguix un 50% de descompte en aquestes
visites guiades amb la València Tourist Card
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València Tourist Card

25€

20€

*(inclou metro aeroport 8,40€)

· Free public transport* by bus and Metro
· 20 free museums
· Discounts: attractions, entertainment,
restaurants…
· 2 free tapas
· And much more…

15€

D.L.: V3084-2017 Mym VAL 01/2019

· Transport* públic gratuït
· 20 museus gratis
· Descomptes: entrades, visites,
restaurants...
· 2 tapes gratis
· I molt més…

12€

**Targeta 7 dies transport no inclòs.

www.valenciatouristcard.com
MUSEUS, MONUMENTS

I ESCENARIS CULTURALS

TOURIST INFO PAU
Carrer de la Pau, 48. 34 963 98 64 22
TOURIST INFO AEROPORT
Planta d’arribades. 34 961 53 02 29
TOURIST INFO AJUNTAMENT
Plaça de l’Ajuntament, 1. 34 963 52 49 08
TOURIST INFO JOAQUÍN SOROLLA
San Vicente, 171 (Estación del AVE). 34 963 80 36 23
TOURIST INFO MARINA
Puerto de Valencia. Muelle de la Aduana, s/n
ț+1/"!&Ɯ &,!")"),'6&+$)!,ǗȜǽ34 961 20 77 45
TOURIST INFO PUERTO
Terminal ACCIONA, Muelle de Poniente s/n

(Només durant escales de creuers).

34 963 67 46 06

TOURIST INFO PLATJA

Paseo de Neptuno, 3. Només oberta a l´estiu.

34 963 557 108

