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Castell de la Pileta [1]
Antiga fortificació morisca de la qual solament queden les restes de dues torres de
planta quadrada, erigides sobre un sòcol de pedra. Es troba situada dins del nucli de la
població.
Municipio:
Cortes de Pallás [2]

Castell de Ruaya [3]
Castell musulmà que s?encarregava de controlar el trànsit de les sendes que es
dirigien a les localitats de la Vall d?Aiora. Es conserva la torre d?observació, però està
bastant deteriorada.
Municipio:
Cortes de Pallás [2]

Abrevadero de San Isidro [4]
Al final del passeig de San Isidro trobem la font del mateix nom i l'abeurador, que
s'alimenten de les aigües de la mina de Chiva, excavada en la muntanya. Està
construït amb pedra i ciment i va ser...
Municipio:
Chiva [5]

Abrics de pintures rupestres [6]
En el Barranc Garrofero es pot vore un arquer-caçador disparant el seu arc i quatre
cérvols. El del Barranc dels Gineses guarda un gran bou i dos xicotetes cabres, així
com representacions esquemàtiq...
Municipio:
Bicorp [7]

Ajuntament d'Alcublas [8]
L'ajuntament d'Alcublas es troba ubicat en un antic edifici del segle XVII, constituint un
dels elements arquitectònics més emblemàtics del municipi, tant per la seua
extraordinària bellesa com per l...
Municipio:
Alcublas [9]

Ajuntamient de Gandia [10]
L'edifici compta amb dos interessants elements artístics que destaquen sobre el
conjunt arquitectònic com són la fatxada, pertanyent a l'estil neoclàssic pur, i la
rematada de la mateixa, composta pe...
Municipio:
Gandia [11]

Alquería del Duc i llagunes circumdants [12]
És una alqueria senyorial del segle XVI (construïda sobre la planta d'un altre anterior,
del XIV). Presenta una imatge d'edifici fortificat que, al llarg de la història, ha tingut
diversos propietari...
Municipio:
Gandia [11]

Alqueria dels Frares [13]
La tradició agrícola del municipi de Sagunt es manté viva amb la continuïtat d'esta
antiga casa de cultiu conegut com ?Alqueria dels Frares? la construcció de la qual es

fixa en el segle XVII. En l'e...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [14]

Antic calabós [15]
L'antic calabós es troba situat en l'entrada del barri àrab, ocupa unes dependències de
dimensions prou reduïdes i consta de dos plantes amb escala lateral d'un tram i gir en
els últims escalons. La...
Municipio:
Sot de Chera [16]

Antiga Escola de Ceràmica [17]
Este edifici és un referent històric i cultural de la ciutat, per la seua qualitat
arquitectònica i perquè durant molts anys va albergar una de les dos escoles de
ceràmica existents a Espanya.Pionera...
Municipio:
Manises [18]

Aqüeducte de Penya Cortada [19]
L'Aqüeducte de Penya Cortada és un dels més singulars de la Comunitat
Valenciana. Comença en l'Assut del riu Tuéjar, d'on arreplegava l'aigua. Per a salvar el
barranc de la Cova del Gat, es va a...
Municipio:
Calles [20]

Aqüeducte Els Arcs [21]
Encara que alterada, esta construcció és una de les joies de l'arquitectura que encara
conserva la comarca, i per això ha sigut declarada Bé d'Interés Cultural. Es tracta d'un
aqüeducte que es troba...
Municipio:
Manises [18]

Aqüeducte Els Arcs [22]
Este aqüeducte medieval presenta tretze arcades ogivals i va ser utilitzat per a conduir
l'aigua i abastir al municipi i la seua horta. La seua importància consistix que és una de
les poques construc...
Municipio:
Alpuente [23]

Aqüeducte Gòtic de la Cartoixa de Portaceli [24]
L'estructura que es troba en el conjunt arquitectònic de la Cartoixa de Portaceli
disposa de dotze arcs apuntats de carreuada, recrescuts de tàpia fins a la seua part
superior on disposa d'una séquia...
Municipio:
Serra [25]

Avenida Blasco Ibáñez de Manises [26]

Avinguda que constituïx una artèria principal del municipi en què podem veure: la Creu
amb incrustacions ceràmiques sobre la pedra, el monument al ceramista maniser i una
gran col·lecció de monòlits...
Municipio:
Manises [18]

Banys Àrabs [27]
Hammam construït en època almohade entre l'any 1175 i el 1200. És un edifici que
complia una funció social, higiènica i religiosa. Ací els ciutadans es banyaven per a
purificar-se abans d'acudir a la...
Municipio:
Llíria [28]
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