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Església de la Misericòrdia [1]
Del temple destaca la seua torre campanar i el grafiat de l'absis. També compta amb
una talla en fusta del Crist de la Llum, de grans dimensions.
Municipio:
Geldo [2]

Palau dels Ducs de Medinacelli [3]
L'edificació va ser utilitzada com a palau pels ducs de Medinacelli i, posteriorment va
servir com a hostal provisional de bisbes en el seu camí, abans d'arribar a la diòcesi de
Segorbe. Actualment, està pendent de rehabilitació.
Municipio:
Geldo [2]

Castell de Guardamar [4]

Els habitants de l'antiga Vila de Guardamar van residir fins a 1.829 en l'espai que
albergava la ciutadella murallada. Posteriorment, es va crear el municipi en el pla, que
se separa del mar per mitjà d'un cordó dunar. Des del Castell s'aconseguix una àmplia
vista de tota la badia i les terres de...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Muralla i Fortalesa Fenícia [6]
En la desembocadura del riu Segura es troba la ciutat portuària fenícia batejada com
"La Fonteta?. A la seua extensió és necessari unir la importància de les troballes
arqueològiques i el seu bon estat de conservació, la qual cosa la convertix en una de
les millors ciutats fenícies descobertes. L...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Jaciment ibèric Cabezo Lucero [7]
El jaciment consta d'una necròpolis d'època Ibèrica en la qual es va localitzar una
torrassa al costat d'una porta d'accés en la muralla. Restes d'armes de ferro,
ceràmiques gregues i objectes d'adorn d'aixovars funeraris són algunes de les
troballes, mentres que entre l'escultura monumental de l...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Ràbita califal de les dunes i la Fonteta [8]
Els orígens d'esta rábita es troben en les restes del mur d'una ?musal.la?, alçat en la
part alta de la zona i es considera la primera rábita descoberta a Espanya. D'altra
banda, el monestir alberga un complex arquitectònic compost de cel·les, separades per
carrers, utilitzades per la comunitat m...
Municipio:
Guardamar del Segura [5]

Església de Santa Caterina [9]
L'Església, pertanyent a l'estil dòric, va ser erigida en 1689. Va mantindre la seua
aparença original fins a 1922 quan es van restaurar les instal·lacions i 1995 quan es va
rehabilitar l'Altar. En el seu interior, en la zona de l'Altar Major, es pot visitar la imatge
de Santa Caterina al costat...
Municipio:
Jarafuel [10]

Callejón de Los Mudos [11]
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 [10]

Castell [12]
L'estructura, de la qual només es conserven dues torrasses de forma semicircular, va
ser restaurada en 1985 amb pedra de carreus i nous passos en el Viacrucis. Les
investigacions apunten a finals del segle X com a data de fundació del Castell.
Municipio:

Jarafuel [10]

Església Parroquial Santa Àgueda [13]
El temple dedicat a la santa està compost per una nau lateral i una altra central,
coberta per una volta de canó interrompuda per llunetes i cinyells. En 1942 va ser
restaurada i molts dels seus acabats corresponen a esta época.
Municipio:
Jérica [14]
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