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Almazar [1]
Punt de visita obligada per la seua antiguitat i raresa, on es pot admirar la premsa
medieval, destinada a extraure la cera de les bresques d'abella, pràcticament l'únic que
es conserva a Espanya. Al...
Municipio:
Utiel [2]

Antiquarium Epigràfic [3]
Ubicat en la plaça de Sant Ferran del castell. Es tracta d'una selecció temàtica de la
col·lecció epigràfica (una de les més riques de la Península Ibèrica) del Museu
Arqueològic de Sagunt que s'ha a...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Aula De Recuperació Paleontològica [5]
L'Ajuntament d'Alpuente, en col·laboració amb la Universitat de València i la Xarxa de
Museus de la Diputació de València, ha posat en marxa l'Aula de Recuperació
Paleontològica, on es netegen, recon...
Municipio:
Alpuente [6]

Bodega Redonda. Museu del Vi [7]
Les instal·lacions naixen amb l'objectiu de retre homenatge a una de les principals
activitats econòmiques d'Utiel, la vinícola. En el mateix edifici es troba la Bodega
Redonda i la seu del Consell R...
Municipio:
Utiel [2]

Casa Conde Zanoguera [8]
Casa del S.XVII que alberga de forma temporal al llarg de l'any, exposicions de tota
classe.
Municipio:
Alboraya [9]

Casa de los Cinteros [10]
Villar compta amb un Museu Etnogràfic, la Casa dels Cinters. És un edifici de cert
rang del segle XIX que encara conserva els elements constructius de l'època així com
les dependències típiques (quad...
Municipio:
Villar Arzobispo [11]

Casa Mayans. Museu de la Il.lustració [12]
El Museu conserva l'estructura de la vivenda original de Gregorio Mayans, amb cada
una de les estades com la cuina, el menjador, la biblioteca o les habitacions de la
vivendes i els efectes que s'han...
Municipio:
Oliva [13]

Casa Museu Jose Segrelles [14]
La Casa Museude José Segrelles és a la vora del palau i l?església arxiprestal. Està
situat en un carreró estret que ix a la plaça del Pintor Segrelles. La casa la va
dissenyar i construir ell mateix...
Municipio:
Albaida [15]

Casa natalícia dels germans Lladró [16]
Almàssera ? Valencia
Municipio:
Almàssera [17]

Caserío rural de Sisternas [18]
El Caserío de Sisternas pone en práctica el modo de vida rural propio de la comarca
de Utiel ?Requena. El visitante se traslada en el tiempo y es testigo de las costumbres
más profundas de la zona, c...
Municipio:
Requena [19]

Centre d'educació ambiental de la Comunitat Valenciana - Alqueria dels Frares [20]
La importància del Centre d'Educació Ambiental es troba en l'enfocament didàctic del
seu contingut. Així, el CEA oferix una gamma d'itineraris guiats, adaptats a les
característiques de cada grup o v...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Col·lecció Museística Confraria de la Puríssima Sang [21]
Emplaçada en una dependència annexa a l'ermita de la Sang, seu de la confraria. Es
tracta d'una col·lecció d'art sacre i vestuari emprat per la Confraria de la Purísima Sang
de Ntre. Senyor Jesucrist...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [4]

Cova-Museu de Dragut [22]
Els pirates, els seus atacs i els sistemes utilitzats per a la seua defensa concentren els
fons de la Cova-Museu de Dragut, amb la pirateria mediterrània en el segle XVI com a
temàtica principal.
Municipio:
Cullera [23]

Ecomuseo de Aras de los Olmos [24]
Sota el lema "Un paisatge del passat recreat per al present", pretén descobrir al
visitant aspectes poc coneguts del patrimoni cultural del poble. Pretén ser el referent
de la vida tradicional dels S...
Municipio:
Aras de Los Olmos [25]

Ecomuseo de Bicorp [26]

Ecomuseu de Bicorp disposa d'una àmplia informació etnològica a través de fotografia
i vídeo on es poden observar les distintes tradicions, costums i artesania, així com els
diferents paratges natura...
Municipio:
Bicorp [27]

Ermita de Sant Feliu [28]
En el seu interior es pot visitar l'atri, compost de columnes romanes de marbre rosa,
l'elegant portada romànica i els arcs diafragmàtics d'excepcional amplària. També es
conserven pintures dels segl...
Municipio:
Xàtiva [29]

1 2 [30] 3 [31] 4 [32] next ? [30] last » [32]

Valora i compartix
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Avis legal
Contacte
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

