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Fa milers d'anys els seus habitants, els crea-
dors de l'Art Rupestre Llevantí, van pintar en 
les seues coves i abrics escenes de la vida 
quotidiana i de les seues mitologies. Hui els 
elements distintius de la Valltorta són les 
seues pintures rupestres llevantines, l'arqui-
tectura rural en pedra seca.  
 

 Visita centre històric San Mateu. 
 

 Museu Valltorta, exponent de  
    l'Art  Rupestre Llevantí, elevat al  
    rang de Patrimoni de la Humanitat  
 
 
RECOMANAT PER A TOTS ELS CURSOS 
 

QUI SOM? Fil-per-randa es dedica a la difusió del patrimoni cultu-
ral, monumental i medioambiental, entenent la cultura com un valor 
universal. Aquesta, l’assolim fem servir el turisme alternatiu  com a 
mitjà de contacte amb els esdeveniments culturals. 

VISITES GUIADES: Les excursions començaran en el lloc on  
s’indicarà prèviament, es podran realitzar de dilluns a divendres. 

PRESSUPOST per a grups: 

 7€ per alumne.  (mím. 20 pax). 

 6€ per alumne.  

   (grups superiors a 30 places). 

 Podeu demanar pressupost de bus. 

 Quadern–guia de la visita inclòs. 

 No inclou tiquets d’entrada, si calguera treure’ls 

 
FIL-PER-RANDA                          
Carrer d´Espinosa    
despatx 106     Informació i gestió 
46008 València     Jaume Vilanova 
96 125 53 78 / 680 734 207 
grupsfilperanda@gmail.com 

EL BARRANC DE LA VALLTORTA 
SAN MATEU  
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EXCURSIONS  
GRUPS ESCOLARS 
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Castell de Bernabé 

Puntal dels Llops 
 

POBLATS IBÈRICS  
DEL CAMP DE TÚRIA 

Els poblats del Castell de Bernabé i 
del Puntal dels Llops situats dins el 
territori d’Edeta, van existir als se-
gles IV i III aC., fins la conquesta 
romana. Les excavacions fetes han 
aconseguit recompondre’n l’hàbitat, 
el sistema defensiu i la seua trama 
urbana, que resta rodejada per un 
recinte murat amb reforços, contra-
forts i una torre. 
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LLíRIA, CRUÏLLA DE CULTURES 
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 Termes Romanes 

 Banys Àrabs 

 Església de la Sang 

 Museu Arqueològic de Llíria 
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 Albufera, el Palmar, Racó de l’Olla  
    i passeig en barca. 
 
 

 Passeig literari pel bosc de la Devesa 
  Parc Natural Racó de l’Olla  
 

L’ALBUFERA. 
UN ENTORN NATURAL ÚNIC 

Llíria apareix plàcidament entre diversos 
turons al centre del “Camp de Túria”. La 
seua història, una de les més antigues 
del nostre país, va començar a l'edat del 
Bronze. Edeta era la capital d'un extens 
territori. Coneguda ciutat romana i des-
prés del període musulmà, amb la con-
quista del rei Jaume I, va passar al Reg-
ne de València. Aquesta ciutat, vertader 
encreuament de civilitzacions, manté un 
bagatge cultural extraordinari. 

Es tracta del llac més gran i una de les 
zones  humides  més  importants  de  la  
península ibèrica. Un paratge de gran 
interès  ecològic  en  el  qual  hivernen  
espècies úniques d'aus. Les seues riques 
aigües han servit tradicionalment de su-
port a pescadors i cultivadors d'arròs. 

 

3 

La reserva de Valdeserrillas és 
un projecte experimental creat 
en un meravellós espai prote-
git de la comarca dels Serrans.  
Sobre l’embassament de 
Benaixeve, a les impressio-
nants gorges del riu Túria, tro-
barem cérvols, muflons, ca-
bres salvatges, cavalls i uns 
penya-segats rocosos on viuen 
el falcó, el mussol i l’àguila.  
 

 Navegarem amb un  
   vaixell ecològic.  

 Visitarem l’aula de natura. 

 Passeig rural per un dels  
   pulmons verds valencians.  
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   La Seu de Santa Maria             RECOMANAT PER A TOTS ELS CURSOS 

   Antic hospital                              

   Convent de Sant Domènec 

   Castell  

   Museu de l’Almodí 
 
 

SERRANS 
LA RESERVA DE VALDESERILLAS 

  
XÀTIVA HISTÒRICA  

La ciutat dels socarrats recull al 
seu esplèndid conjunt historico-
artístic l'empremta del pas de 
diverses civilitzacions que van 
deixar en ella la seua cultura, 
els seus monuments, els seus 
episodis històrics. Personatges 
com els Borja van donar gran 
importància aquesta ciutat. 


