
VISITES GUIADES GRATUÏTES

Museus i monuments
municipals



MUSEU DE LA
CIUTAT

Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges
a les 11:00 h

Reserva telefonant al
96 208 41 26

Gratuïta

El Museu de la Ciutat té la seua 
seu, des de 1989, en el Palau del 

Marqués de
Campo, situat en la plaça de 

lʼArquebisbe, en ple centre històric 
de la ciutat.

En les seues diverses sales 
sʼexhibeixen interessants 

col·leccions de caràcter històric, 
artístic, arqueològic i etnogràfic, 

totes elles pertanyents al patrimoni 
municipal i vinculades, de forma 
directa o indirecta, en esdevindre 

sociocultural de la Ciutat.



Museu de Ciències
Naturals

Visita guiada
Tots els públics

Diumenges
a les 12:00 h

Reserva telefonant al
96 208 43 13

Gratuïta

El Museu de Ciències Naturals, de 
titularitat municipal, es troba ubicat 

en lʼantic restaurant de Vivers, 
obra racionalista de lʼarquitecte 

Luis Gay, restaurat i adaptat com a 
centre per a la conservació, estudi i 

difusió del ric patrimoni científic i 
natural de València.

És un museu altament didàctic que 
permet admirar conjunts dʼobres 
tan importants com la col·lecció 
Botet, la millor mostra de fòssils 

dʼAmèrica del Sud de tot Europa.



casa MUSEO  
Benlliure

Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges
a les 12:30 h

Reserva telefonant al
96 391 91 03

Gratuïta

El Museu acull la col·lecció de la 
família Benlliure i recrea lʼambient 
de la casa on va viure una de la 
nissaga dʼartistes més importants 
de la València de finals del XIX.

Lʼimmoble, edificat entre 1880 i 
1883, és un interessant exemple de 
vivenda de lʼalta burgesia de 
lʼèpoca, onstituït per una vivenda
de tres altures, jardí i pavelló de
pintura.



casa MUSEO  
BLASCO IBÁÑEZ

Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges
a les 10:30 h

Reserva telefonant al
96 208 25 86

Gratuïta

El reconstruït xalet de lʼinsigne 
escriptor valencià, Vicente Blasco 

Ibáñez, enclavat en lʼincomparable 
marc de la platja de la Malva-rosa, 

i convertit hui en Casa-Museu, 
alberga els seus records, objectes 

personals, i obres literàries.

Consta de tres plantes (Saló 
dʼActes, Museu i Centre 

dʼInvestigació) i un ampli jardí, que 
fa encara més atractiva la visita, 
per la sensació de placidesa i 

bellesa que transmet.



Palau DE Cervelló Visita teatralitzada
Tots els públics

Dissabtes
a les 12:45 h

Reserva telefonant al
96 208 44 96

Gratuïta

Forma part de lʼentorn de la 
històrica plaça de Tetuan, es troba 
el palau dels comtes de Cervelló, 
edifici de singular importància en 
la història contemporània de la 

ciutat ja que, quan va ser derrocat 
el Palau del Reial en 1810, va 

passar a convertir-se en la 
residència oficial dels monarques 

en les seues visites la ciutat. 

Després de la seua recent 
rehabilitació, el palau acull a més 
del museu, lʼArxiu Municipal de 

València i la Biblioteca Municipal 
Serrano Morales.



Palau de Cervelló Visita guiada
Tots els públics

Diumenges
a les 12:30 h

Reserva telefonant al
96 208 44 96 

Gratuïta

Forma part de lʼentorn de la 
històrica plaça de Tetuan, es troba 
el palau dels comtes de Cervelló, 
edifici de singular importància en 
la història contemporània de la 

ciutat ja que, quan va ser derrocat 
el Palau del Reial en 1810, va 

passar a convertir-se en la 
residència oficial dels monarques 

en les seues visites la ciutat. 

Després de la seua recent 
rehabilitació, el palau acull a més 
del museu, lʼArxiu Municipal de 

València i la Biblioteca Municipal 
Serrano Morales.



Refugi Serrans Visita guiada 
Majors de 12 anys

Dissabtes i Diumenges 
a les 11:00 h

Reserva telefonant al 
96 370 11 05

Gratuïta

El refugi del carrer els Serrans va 
ser un dels primers a construir-se en 

1937, amb capacitat per a 400 
persones. 

Es tracta dʼun tipus de refugi 
adintellat de planta allargada que 

se subjecta gràcies a grans 
columnes rectangulars. Conserva 
els bancs correguts adossats en 
parets i al voltant dels pilars, 

perquè la gent sʼacomodara, i les 
reixetes originals de ventilació.



Refugi Serrans Visita - taller
Majors de 12 anys

Dissabtes i Diumenges 
a les 12:00 h

Reserva telefonant al 
96 370 11 05

Gratuïta

El refugi del carrer els Serrans va 
ser un dels primers a construir-se en 

1937, amb capacitat per a 400 
persones. 

Es tracta dʼun tipus de refugi 
adintellat de planta allargada que 

se subjecta gràcies a grans 
columnes rectangulars. Conserva 
els bancs correguts adossats en 
parets i al voltant dels pilars, 

perquè la gent sʼacomodara, i les 
reixetes originals de ventilació.



Refugi Serrans Visita guiada      
Majors de 12 anys

Dimecres 13:00 h              
Divendres 19:00 h

Reserva telefonant al 
96 370 11 05

Gratuïta

El refugi del carrer els Serrans va 
ser un dels primers a construir-se en 

1937, amb capacitat per a 400 
persones. 

Es tracta dʼun tipus de refugi 
adintellat de planta allargada que 

se subjecta gràcies a grans 
columnes rectangulars. Conserva 
els bancs correguts adossats en 
parets i al voltant dels pilars, 

perquè la gent sʼacomodara, i les 
reixetes originals de ventilació.



Refugi antiaeri 
de l'ajuntament

Visita guiada
Majors de 12 anys

Dilluns
a les 11:00  h

Reserva trucant al
96 370 11 05

Gratuïta

Aquest refugi es va construir en 
1938 amb una capacitat per a 700 

xiquets i xiquetes, amb l'objectiu 
de protegir a l'alumnat del grup 
escolar que hi havia en l'actual 

Ajuntament.

Gràcies a la rehabilitació que s'ha 
dut a terme es mostra l'aspecte que 
va tindre el refugi en origen. A més 

compta amb panells i un 
audiovisual per a completar la 

informació.



L’Almoina Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges 
11:00 i 12:00

Reserva telefonant al 
962 084 173

Gratuïta

Situat junt la Catedral, és un gran 
espai subterrani en el qual es pot 

contemplar la part més 
monumental de la ciutat romana, 

visigoda i àrab. 

És una mica més que la visita a una 
excavació, ja que és un centre 

dʼhistòria urbana de València i està 
considerat com un dels millors 
centres arqueològics dʼEuropa. 

En ell es contemplen edificis que 
remunten a la fundació de la ciutat.



L’Almoina Visita guiada
Tots els públics

Divendres
a les 17:30 h

Reserva telefonant al 
96 208 41 73 

Gratuïta

Situat junt la Catedral, és un gran 
espai subterrani en el qual es pot 

contemplar la part més 
monumental de la ciutat romana, 

visigoda i àrab. 

És una mica més que la visita a una 
excavació, ja que és un centre 

dʼhistòria urbana de València i està 
considerat com un dels millors 
centres arqueològics dʼEuropa. 

En ell es contemplen edificis que 
remunten a la fundació de la ciutat.



L’Almoina Visita guiada
Tots els públics

Dijous
13:00 h

Reserva telefonant al 
962 084 173

Gratuïta

Situat junt la Catedral, és un gran 
espai subterrani en el qual es pot 

contemplar la part més 
monumental de la ciutat romana, 

visigoda i àrab. 

És una mica més que la visita a una 
excavació, ja que és un centre 

dʼhistòria urbana de València i està 
considerat com un dels millors 
centres arqueològics dʼEuropa. 

En ell es contemplen edificis que 
remunten a la fundació de la ciutat.



Galeria 
del Tossal

Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges 
a les 13:15 h

Reserva telefonant al 
96 208 41 73 

Gratuïta

En la Galeria del Tossal podrà 
contemplar les restes musealizados 

dʼuna torre i llenç de la muralla 
islàmica del segle XII. 

Les ruïnes ací conservades 
formaven part dʼuna porta en 

colze, possiblement una 
remodelació de la porta 

dʼal-Hanax construïda en el segle 
XI, una de les cinc portes que tenia 
la ciutat, i que sʼobria en lʼinici del 

carrer de Cavallers.



MUSEU D’histÒria
de valència

Visita guiada
Tots els públics

Dissabtes i Diumenges 
a les 11:30 i 13:00 h

Reserva telefonant al 
96 370 11 05

Gratuïta

En la part oest de la ciutat, al 
costat del Parc de Capçalera, es 
troba aquest innovador museu, 

situat en un edifici que 
originàriament va ser el primer 
depòsit d'aigües de la ciutat, un 

dels millors exemples de 
l'arquitectura industrial de mitjan 

segle XIX.

Un espai sorprenent, de pilars i 
arcades de rajoles en els quals es 
perd la mirada per a portar-nos a 
conéixer l'evolució urbana de la 
ciutat al llarg de la seua història.



MUSEU D’histÒria
de valència

Visita guiada
Tots els públics

Divendres
a les 18:00 h

Reserva telefonant al 
96 370 11 05

Gratuïta

En la part oest de la ciutat, al 
costat del Parc de Capçalera, es 
troba aquest innovador museu, 

situat en un edifici que 
originàriament va ser el primer 
depòsit d'aigües de la ciutat, un 

dels millors exemples de 
l'arquitectura industrial de mitjan 

segle XIX.

Un espai sorprenent, de pilars i 
arcades de rajoles en els quals es 
perd la mirada per a portar-nos a 
conéixer l'evolució urbana de la 
ciutat al llarg de la seua història.



Museu 
de l’arròs

Visita al patrimoni 
arquitectònic
en bicicleta

9 de Agost 
i 6 de Setembre  

Informació y reserva:
96 208 40 75 

Gratuïta

El Museu de LʼArròs de València 
sʼemplaça a un antic molí arrosser 

de començaments del 
segle XX. 

Lʼarròs no sols el trobem a la taula, 
ha crescut a un paisatge únic com 

és el Parc Natural de
lʼAlbufera, un ecosistema que sʼha 
transformat pel cultiu de lʼarròs i 

que, gràcies a aquest es
manté viu. El mateix succeeix amb 
les tradicions que lʼenvolten, tan 

arrelades a la nostra
cultura pels més de 1000 anys de 

cultiu de lʼarròs a València.



Museu 
de l’arròs

Visita teatralitzada
Tots els publics

19 de juliol, 
16 de Agost 
i 13 de Setembre 

Informació i reserva:
96 208 40 75 

Gratuïta

El Museu de LʼArròs de València 
sʼemplaça a un antic molí arrosser 

de començaments del 
segle XX. 

Lʼarròs no sols el trobem a la taula, 
ha crescut a un paisatge únic com 

és el Parc Natural de
lʼAlbufera, un ecosistema que sʼha 
transformat pel cultiu de lʼarròs i 

que, gràcies a aquest es
manté viu. El mateix succeeix amb 
les tradicions que lʼenvolten, tan 

arrelades a la nostra
cultura pels més de 1000 anys de 

cultiu de lʼarròs a València.



En funció de les circumstàncies del museu, 
respecte a les mesures sanitàries corresponents,

les activitats podran patir modificacions.



CONEIX TAMBÉ EL NOSTRE 
PROGRAMA D'ESTIU FAMILIAR

https://cultural.valencia.es/activitats/activitats-familiars-als-museus-i-monuments-de-valencia/
https://cultural.valencia.es/activitats/activitats-familiars-als-museus-i-monuments-de-valencia/
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