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Castell i Muralles [1]
El castell de Jérica s'ubica al cim de la Peña Tajada. Els seus orígens es daten en
l'edat del bronze, i encara que va ser habitat pels romans, no és fins a l'època àrab
quan es va començar amb la seua construcció. És, des d'eixos moments, quan es pot
parlar d'una verdadera població.
Municipio:
Jérica [2]

Torre de l'Homenatge [3]
Coneguda com La Torreta, esta edificació encara hui es presenta robusta. Té tres
nivells, encara que el superior, el de coronament, va ser destruït durant les guerres
carlines. La torre forma part del recinte del castell.
Municipio:
Jérica [2]

Església de la Sang de Crist [4]
Originàriament va ser construïda en estil Barroc, encara que va ser reformada en
neoclàssic. Una de les seues característiques més destacades es troba en la fatxada
lateral, que recau en el campanar mudèjar.
Municipio:
Jérica [2]

Nucli Urbà [5]
Fonts, com la de Santa Àgueda, la més cèntrica de tota la població que data del segle
XVIII; arcs, com el de la Rocha de l'Hospital; torrasses i portals que corresponen a
algun dels tres cinturons de les muralles són alguns dels molts i molt interessants
monuments que es presenten durant el passe...
Municipio:
Jérica [2]

Ermita de Sant Roc [6]
Sobre una base de construcció àrab es va edificar, en el segle XIII una església amb
arcs feixassos apuntats. Posteriorment el sostre es va cobrir amb fusta i, actualment,
l'edifici dóna mostres de les diverses intervencions a què ha sigut sotmés, encara que
es mostra com a exemple del gòtic rena...
Municipio:
Jérica [2]

Torre Mudèjar de les Campanes o l'Alcúdia [7]

És el monument símbol de la Vila. Els seus fonaments s'han datat en l'època romana,
encara que posteriorment va ser alçat en el segle XVII per a albergar les campanes de
l'església. És l'únic monument d'estil mudèjar que existix en el territori de la Comunitat
Valenciana i ha sigut declarada Monu...
Municipio:
Jérica [2]

Torre Bombarda [8]
Al mig d'un magnífic paisatge de pins, es mantenen les restes d'esta torre que va
formar part del sistema de defensa i sentinella de la ciutat.
Municipio:
L'Alfàs del Pi [9]

Església Parroquial [10]
En els seus orígens, el temple es va dedicar a Sant Josep, primer patró del poble, però
actualment està dedicada al Crist del Bon Encert, una talla que es va alliberar de la
crema del convent de València on es trobava i donada als alfassins.
Municipio:
L'Alfàs del Pi [9]

Torre El Xiprer [11]
Es troba al sud de Benimagrell i és una torre exempta que presenta diverses finestres i
tres plantes. A més, en el seu interior es conserva part de la seua estructura original.
Es troba en una propietat privada.
Municipio:
Alacant/Alicante [12]

Basílica de Santa María [13]
Les restes de la mesquita major de l'època musulmana van servir de base per a la
construcció d'esta església, emmarcada en el gòtic. La seua portada és barroca i, en el
seu interior, destaca l'altar major daurat rococó, la pila baptismal, de m...
Municipio:
Alacant/Alicante [12]
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