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Ermita de Sant Jaume [1]
La imatge de Sant Jaume sobre un cavall presidix la fatxada de l'edifici, d'estil gòtic i
una sola nau. El paviment que presenta actualment és l'original i en els laterals de
l'interior es poden obse...
Municipio:
Bocairent [2]

Ermita de Sant Jordi [3]
Edificio construido en 1631 para conmemorar la famosa batalla del Puig que abrió las
puertas de la Cudad de Valencia al rey Jaume I y honrar la figura legendaria de San
Jorge que, según la leyenda ay...
Municipio:
El Puig de Santa Maria [4]

Ermita de Sant Josep [5]

Edifici clàssic de 1662, d'una sola nau amb arcs de mig punt i de Canó, sostrada
exterior a dos aigües amb creu de rematada. Recentment restaurada, encara que no
és possible la seua visita a l'interi...
Municipio:
Chulilla [6]

Ermita de Sant Josep [7]
L'edifici compta amb planta de creu llatina, absis semicircular i capelles laterals. En el
seu conjunt destaca la torre, construïda sobre una torrassa de l'antiga muralla, que
engloba l'antiga ermita...
Municipio:
Xàtiva [8]

Ermita de Sant Josep i la Creu [9]
Construïda en 1894 encara que restaurada posteriorment. Esta ermita corona el
calvari que esta precedit de terrasses escalonades. Té un gran interés paisatgístic, des
de l'alt s'observa la serra Cald...
Municipio:
Serra [10]

Ermita de Sant Vicent [11]
Conta la llegenda que Sant Vicent, predicant en El Villar va atendre a la sol·licitud dels
villarensos que demanaren que hi haguera aigua en la població. El sant va preguntar si
volien riu o font a l...
Municipio:
Villar Arzobispo [12]

Ermita de Sant Vicent Ferrer [13]
És un edifici senzill amb elements barrocs i neoclàssics, d'una sola nau amb pilastres i
arcs de mig punt que sostenen una volta de canó contínua. La font del parc és una deu
ancestral d'on brolla l'...
Municipio:
Llíria [14]

Ermita de Santa Anna [15]
Ubicada en el terme de La Llosa, l'ermita de Santa Anna va ser construïda en el s.XVI
en estil gòtic flamíger amb el suport de la família dels Borja i conserva els escuts de
Xàtiva i València. La seu...
Municipio:
Xàtiva [8]

Ermita de Santa Anna i Calvari [16]
L'ermita de Santa Anna, fundada al segle XV, es troba en la part més alta d'un tossal
poblat de pinars entre els que es puja el camí del Calvari. Així, l'entorn adquireix un
caràcter natural des del...
Municipio:
Ontinyent [17]

Ermita de Santa Bàrbara [18]
Edifici primitivament gòtic construït en 1364. Consta d'una sola nau amb pilastres, arcs
de mig punt i ogivals, així com volta de creueria. L'Ermita se situa als afores del poble i
dóna nom al barri...
Municipio:
Chulilla [6]

Ermita de Santa Bàrbara [19]
Restes de l'ermita renaixentista que porta el nom de la santa i que, Construïda l'any
1620 pels pares franciscans, va ser destruïda durant la Guerra Civil (1936-1939). El
calvari per a acce...
Municipio:
Llíria [14]

Ermita de Santa Catalina [20]
Un dels edificis més representatius del municipi. Situat a 6 km del nucli urbà a 1.178
metres d'altitud, en un vessant de la Muela de Santa Catalina de 1.315 metres
d'altitud....
Municipio:
Aras de Los Olmos [21]

Ermita de Santa Inès [22]
Construida a los pies del antiguo castillo. Tiene planta circular Edificio religioso
singular en la Comunidad Valenciana Actualmente en periodo de restauraciòn
Municipio:
Andilla [23]

Ermita del Crist de l'Agonia [24]
L'interior és d'una sola nau amb volta de canó i dos altars laterals. Abans de l'arribada
a l'ermita hi ha un original Via Crucis.
Municipio:
Antella [25]

Ermita del Sant Crist [26]
El conjunt d'esta ermita consta de tres edificis entre els quals destaquen l'hostal i
l'Església amb el campanar. En la fatxada es va disposar un rellotge de sol i es percep
una columna coríntia sobr...
Municipio:
Bocairent [2]

Ermita dels Peixets [27]
L'ermita es va alçar en el lloc on, segons conta la tradició, es va produir el "milacre
dels peixos", animals que van tornar al rector de la ciutat unes formes sagrades
perdudes en el riu durant una...
Municipio:
Alboraya [28]
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