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Molí Nou [1]
Molí de blat i arròs més vivenda tradicional del segle XVIII que conserva tota la seua
maquinària original. Futur Museu Etnogràfic i de l'Aigua Local.
Municipio:
Quartell [2]

Molló del Pla de l'Arc [3]
Un dels símbols més emblemàtics de la presència romana a Llíria. Es tracta de les
restes d'una pilastra de marbre de 3 metres d'alçària.
Municipio:
Llíria [4]

Monestir del Corpus Christi [5]
Enclavat en la Muntanya Santa, denominada així pel Miracle dels Corporals que va
tindre lloc el 1239 durant la Reconquesta, segons narren diverses fonts històriques. Va
gaudir de gran transcendència...
Municipio:
Llutxent [6]

Muralla [7]
Durant segles, Puçol va ser senyoriu de l'arquebisbat de València. Al costat de
l'església es trobava el palau de l'arquebisbe, hui desaparegut, i un dels jardins bot......
Municipio:
Puçol [8]

Muralla Medieval [9]
Muralla de caràcter defensiu que envoltava el nucli urbà i tancava els monuments
arquitectònics del medievo lliriano. Els merlets i llenços de la muralla que podem
observar són d'època cristiana enca...
Municipio:
Llíria [4]

Muralles [10]
L'edat mitjana va deixar en la localitat el traçat d'un recinte murallat necessari per a la
salvaguarda de la ciutat. En les proximitats de l'església parroquial es poden trobar
alguns llenços encara...
Municipio:

Albaida [11]

Muralles [12]
La construcció d'un recinte murallat, en els primers anys del segle XIV, va proporcionar
l'agrupació dels nuclis de població dispersos per la zona.
Municipio:
Gandia [13]

Museu de la Il.lustració [14]
L'edifici, integrat en el nucli històric de la ciutat, és de tres plantes amb pis noble i
"cambra". La porta, amb una arc de mig punt i dovelles, exalça l'escut dels Mayans. La
decoració de la fatxad...
Municipio:
Oliva [15]

Museu Municipal l'Almodí [16]
El conjunt del Museu de l'Almodí està format per un pati porticat que es troba annex a
l'Antic Pes Reial. Ambdós instal·lacions alberguen les dos seccions del centre cultural,
la d'Arqueologia i la d...
Municipio:
Xàtiva [17]

Necrópolis Ibérica Corral de Saus [18]
En este jaciment es van trobar les conegudes com a tomba de les Dametes i de les
Sirenes, encara que es van localitzar més d'una dotzena de restes de cremacions.
Entre els aixovars depositats destaca...
Municipio:
Moixent [19]

Nucli Antic [20]
Distribució urbanística àrab amb notables exemples de l'arquitectura tradicional
Valenciana dels segles XVI i XVII.
Municipio:
Quartell [2]

Nucli Antic [21]
El nucli antic de la vila de Titaguas manté l'encant de les èpoques passades i del
desenrotllament de la població. En ell es conserven diverses construccions com la
?Casa del Pilatos?, en el carrer E...
Municipio:
Titaguas [22]

Nucli antic de La Vila (barri Medieval) [23]
El nucli antic de la ciutat tanca una infinitat de recòndits enclavaments d'interés i
mostres dels vestigis que l'edat mitjana ha deixat en el municipi. L'Església de
l'Assumpció, la plaça del Tou de...
Municipio:
Bocairent [24]

Palau Arquebisbal [25]
El Palau Arquebisbal és d'estil gòtic renaixentista i construït durant els segles XV-XVII.
Va ser residència d'estiu dels arquebisbes de València fins a la desamortització de
Mendizábal. Actualment n...
Municipio:

Villar Arzobispo [26]

Palau de Ca la Vila [27]
Palau renaixentista. Es va construir entre els anys 1599 i 1602 a fi d'albergar la
Cambra de Jurats, la Sala del Consell, la Cort de Justícia, l'Almudí i la Presó. L'edifici
se...
Municipio:
Llíria [4]

Palau de la Duquessa de Almodóvar [28]
L'edifici, alçat sobre un antic alcàsser àrab, pertany a l'estil gòtic valencià. En el seu
interior es pot trobar un ampli vestíbul amb un gran arc, l'escut d'armes dels seus
antics propietaris i una...
Municipio:
Ontinyent [29]
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