Viatjant a la prehistòria de Borriol
dissabte, 16 de febrer
Per la seua localització estratègica, Borriol, des de la prehistòria, va ser triat com a lloc d'hàbitat
per a les diverses comunitats humanes, la qual cosa explica els abundants jaciments arqueològics
que hi ha disseminats per tot el seu terme municipal.Per la seua localització estratègica, Borriol,
des de la prehistòria, va ser triat com a lloc d'hàbitat per a les diverses comunitats humanes, la
qual cosa explica els abundants jaciments arqueològics que hi ha disseminats per tot el seu terme
municipal.

Descripció

Direcció

Actividades de ocio
tipus: Rutas y excursiones
Dates::
Starts: 16/02/2019
Ends: 16/02/2019

Carrer Major, 1
Ciutat: Borriol

Iniciarem el recorregut en la planta baixa del MUHBO (Museu d'història de Borriol) on es troba l'exposició permanent de
prehistòria i arqueologia. Després ens dirigirem a l'abric de la Joquera, on podrem gaudir d'una bona mostra de l'Art
Llevantí del neolític així com de les impressionants vistes del Barranc l'Albaroc que hi ha des de l'abric. De tornada
seguirem un itinerari diferent, passant als peus del poblat de l'Edat del Bronze del

Molinàs i del jaciment Ibèric del Tossal dels Forques.
Inscripcions fins a completar el grup en la Tourist Info Borriol, per correu a borriol@touristinfo.net o per telèfon al
607489631.

Durada aproximada: 2 h. 30 min.
Dificultat: Mitjana
Recorregut aproximat: 2.500 m
Desnivell: 48 m
Es recomana calçat de muntanya o esportiu.
Dia: dissabte, 16 de febrer
Hora: 11.00 h
Lloc d'eixida: Tourist Info Borriol

Informació elaborada per :
TOURIST INFO BORRIOL
Calle Major, 1
12190 Castellón
telèfon: 607 48 96 31
Email: borriol@touristinfo.net
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/borriol/agenda/viajando-la-prehistoria-de-borriol
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