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Castell [1]
El castell de Dénia corona la ciutat. D'estructura àrab, ja que la localitat va ser cap del
regne àrab de taifes, es mescla amb una gran quantitat d'estils posteriors i antics
vestigis romans. En la part oriental de Castell (Torre de Galliner) es reconeixen restes
d'estructures d'època romana. En...
Municipio:
Dénia [2]

Antic Magatzem de Panses ?Cooperative Wholesale Society? [3]
Encara que actualment es presenta com un edifici modern i comercial, en la seua

fatxada encara es conserven els emblemes d'una de les companyies que operava en
el negoci de la pansa.
Municipio:
Dénia [2]

Torre de la Illeta [4]
Va ser construïda en 1557 per orde del virrei de València, el senyor Bonaventura de
Cárdenas, com a sistema de defensa contra els atacs dels pirates barbarescos.
Destaca entre les altres torres sentinella que se situen al llarg de tota la costa
valenciana per la seua grandària i pel seu magnífic...
Municipio:
El Campello [5]

Església de Santa Teresa [6]
Construïda en 1849 i reformada entre 1909 i 1911, es troba ubicada en una
característica plaça del nucli antic al costat del Centre Cultural Biblioteca, dotat d'unes
magnífiques instal·lacions, i a l'Edifici Municipal d'Urbanisme, recentment construït.
Municipio:
El Campello [5]

Palau de Vil·la Marco [7]
Finca rústica de gran importancia en la Huerta de Finca rústica de gran importància a
l'Horta d'Alacant, que va ser construïda a mitjan segle XIX i restaurada posteriorment,
d'estil modernista encara que amb curioses influències de l'art colonial francés.
...
Municipio:
El Campello [5]

Monument al pescador [8]
Com a representació de la unió entre la terra i la mar es troba este monument que
consta de dos parts; una barca i un far, una separada a uns cent metres de l'altra. És
obra d'Arcadio Blasco.
Municipio:
El Campello [5]

Illeta dels Banyets de la Reina [9]
La Illeta dels Banyets és un dels jaciments més importants del mediterrani hispànic,
síntesi de totes les cultures que han morat en les nostres terres. Els primers vestigis
daten del Calcolític i de l'Edat del Bronze, en el segon mil·lenni abans de Crist.
D'especial rellevància són les restes...
Municipio:
El Campello [5]

Torre del Barranc d?Aigües o de la Lloma de Reixes [10]
Està situada en un paratge protegit de gran bellesa paisatgística, que va ser línia
fronterera entre els regnes de Castella i Aragó fins a 1.296, quan el monarca Jaume II
va annexar estos territoris definitivament a la corona aragonesa i amb això al regne de
Val...
Municipio:
El Campello [5]

Castell De Sant Josep [11]
Sobre la roca més elevada del municipi, s'alça esta fortalesa, alçada pels musulmans,
en un punt estratègic, qüestió vital en l'Edat Mitjana. No obstant, dos terratrémols
registrats en els segles XVII i XVIII van acabar amb la major part de la fortificació.
Municipio:
El Castell de Guadalest [12]

Església Parroquial De La Mare de Déu De L'Assumpció [13]
Sobre els fonaments d'un anterior temple, es va alçar l'església que va ser saquejada
en diverses ocasions que la van portar a una remodelació en què es va variar la seua
planta. L'Església es troba en la part antiga del poble, en l'interior del recinte de la Vila,
declarat Conjunt historicoartís...
Municipio:
El Castell de Guadalest [12]
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