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Barri antic de La Vila [1]
El Barri de la Vila, origen urbà del municipi, conserva múltiples restes de muralles,
torres i fortificacions que posen de manifest el caràcter defensiu de la zona. En la part
més pròxima al riu Clar...
Municipio:
Ontinyent [2]

Biblioteca Municipal [3]
Carles de Borja, fill de Sant Francesc de Borja, va ser el promotor de l'edifici que, a
l'origen, va estar destinat a albergar el convent dels franciscans. Actualment en les
instal·lacions es troba e...
Municipio:
Gandia [4]

Ca la Vila Vella [5]
Edifici d'estil gòtic. Posseeix dos portals amb els característics arcs de mig punt i
àmplies estades interiors amb arcs en diafragma. Presenta una estructura espacial de
tres altures. Va ser l'antig...
Municipio:
Llíria [6]

Callejón de Los Mudos [7]
L'encant del carreró es troba en la seua amplària, que no supera els 50 centímetres, la
qual cosa la convertix en la més estreta de la població.
Municipio:
Jarafuel [8]

Capelleta de Sant Antoni [9]
Este temple va estar en funcionament fins que es va inaugurar la nova església en
1751. Posteriorment el vell temple va ser demolit, però es va conservar una de les
seues capelles, la qual, després d...
Municipio:
Manises [10]

Cartoixa de Portacoeli [11]
La Cartoixa es troba integrada en un conjunt arquitectònic format per un temple d'estil
gòtic, on sobreïxen diversos claustres, els cellers, la capella funerària de Tots els
Sants, el claustre renaix...
Municipio:

Serra [12]

Casa Abadía, casa mudéjar [13]
La casa abadia es troba en ple centre del municipi rodejada dels monuments més
destacats que Oliva conserva pertanyents a altres segles. Actualment les instal·lacions
s'empren per a impartir classes...
Municipio:
Oliva [14]

CASA CONSISTORIAL [15]
Ocupa un palau d'estil gòtic civil, típic de les mansions valencianes, construït entre
1547 i 1603, que va pertànyer als marquesos de Santiago. L'any 1930 va ser declarat
Monument Nacional. L'Arxiu M...
Municipio:
Alzira [16]

Casa Consistorial [17]
La Casa Consistorial o Ca la Vila data de l'any 1781 i es troba ubicada en ple centre
històric. Va ser construïda per Carles III.
Municipio:
Cullera [18]

Casa de l'Ensenyança [19]
Antic centre pedagògic que data de l'any 1781, va ser construït per Carles IV i va ser
una de les primeres escoles públiques d'Espanya.
Municipio:
Cullera [18]

Casa de la Cultura i Joventut [20]
La Casa de Cultura i Joventut és un edifici que data de l'any 1928. En un primer
moment va ser convent de la Congregació Religiosa de les Carmelites
Descalces. Edifici de dues plantes d'estil ne...
Municipio:
Manises [10]

Casa de las Comportes [21]
La Séquia Reial del Xúquer s'inicia en un edifici rectangular, que servix de lloc de
reunió a la junta de la Séquia Reial i es manté com a herència dels àrabs.
Municipio:
Antella [22]

Casa Palau dels Berenguer [23]
Este casalot va ser construït com a finca de recreació i no presenta un estil
arquitectònic definit. Actualment és una propietat particular, per la qual cosa no és
possible la seua visita.
Municipio:
Canet d'En Berenguer [24]

CASILICIOS DEL PUENTE DE SAN BERNARDO [25]
Formerly known as the Pont de Sant Agustí, 18th Century. In 1717, these edifices
were built for the patron saint San Bernardo and his sisters María and Gracia, and so
the name was changed to Pont de...
Municipio:
Alzira [16]

Castell [26]
El castell disposa de dos espais clarament diferenciats i que s'han denominat Castell
Major, disposat a la dreta, i el Castell Menor, ubicat en la part esquerra. És en la dreta
on es localitza l'espa...
Municipio:
Xàtiva [27]

Castell [28]
Sobre un turó, s'han trobades restes d'un poblat ibèric, coneguda com a Castell de
Cabrera, que va haver de comptar amb unes importants defenses. Es conserva un
llenç de la muralla al sud i a l'oest...
Municipio:
Titaguas [29]
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