
La València musical
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La música té una identitat marcada en la cultura valenciana. 
Aquesta tradició musical es pot gaudir en aquesta ruta, que 
inclou diversos dels enclavaments emblemàtics de la ciutat de 
València. Aquest itinerari inclou el Teatre El Musicall, el Palau 
de la Música, el Palau dels Arts i la Rambleta. Per a complemen-
tar la visita es proposen locals on gaudir de la música en directe, 
realitzar un taller o sopar en un restaurant amb actuacions en viu.

• Durada de la ruta completa: 5 hores aprox. 
• Visita guiada o autoguiada i visites guiades disponibles a Palau 
de les Arts.
• Consulteu prèviament la programació i els horaris dels locals.
• Cost: tarifes per a persones amb discapacitat en el Palau de 
les Arts.
• Utilitzeu transport privat o públic entre les parades (7 Km). 
Consulteu en www.emtvalencia.es i www.metrovalencia.es.

TIN EN COMPTE



El Teatre El Musical és un centre escènic que es troba construït 
sobre un antic cinema del barri del Cabanyal-Canyamelar, en 
la façana del qual destaca la porta principal d’entrada, que és la 
més alta de la ciutat de València. En aquest espai es pot gaudir de 
programació amb una línia de creació contemporània a través de 
propostes de teatre, dansa, música i performance.

Consultar más info en www.teatreelmusical.es

1

Teatre El Musical (Cabanyal)

Rampa d’entrada                 Aparcament reservat



Bus: Línies 19, 92, 95, 99 i N9
Metro: L. 5 i 7 / Parada Marítim-Serrería 
Tranvia: L. 6 i 8 / Parada Francisco Cubells CONTACTE

ACCÉS TAriFA

les aplicables als espectacles.

Plaça del Rosari, 3
46011  València
+34 962 085 691 
info@teatreelmusical.es
www.teatreelmusical.es
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Les instal·lacions del Palau de la Música inclouen diverses sales 
que acullen audicions musicals, exposicions, congressos, especta-
cles, projeccions de cinema i altres activitats culturals. L’acústica 
de la sala José Iturbi, la més important de l’auditori, ha sigut elo-
giada per cèlebres músics de rellevància internacional. És la seu 
de l’Orquestra de València i de la Banda Municipal de València.

Consulteu més info en www.palaudevalencia.com

2

Palau de la Música

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor
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Passeig de l’Albereda, 30
46023  València
+34 963 375 020
info@palauvalencia.com 
www.palauvalencia.com

les aplicables als espectacles.

TAriFA CONTACTE



El Palau de Les Arts forma part del complex de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències. Inaugurat en 2005, està dotat amb les més 
modernes tecnologies per a activitats docents, artístiques i cul-
turals. Es realitzen visites guiades als recintes on tenen lloc les 
grans representacions operístiques i musicals. Alberga el Cen-
tre de Perfeccionament Plácido Domingo, seu d’un dels millors 
centres de formació d’artistes lírics, i la Galeria dels Arcs, un 
espai obert per a la celebració d’actuacions i d’una gran bellesa 
minimalista. Durant la visita es podran observar tant la singular 
arquitectura de l’edifici, obra de Santiago Calatrava, com els de-
talls tècnics i artístics.
Consulteu més info en www.lesarts.com

3

Palau de les Arts

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor
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Avinguda Profesor López Piñero, 1
46013  València
+34 961 975 800
Info i compra d’entrades: 902 202 383
Visites guiades: 672 062 523
info@lesarts.com
www.lesarts.com

Tarifes visites guiades
Adult: 10.90 € / Reduïda: 8.50 €
Entrada gratuïta xiquets de 0-4 años
Reduïda: xiquets de 5-12 anys, majors de 65 
anys i/o jubilats, pensionistes, persones amb 
discapacitat, desocupades, Carnet Jove i 
d’Estudiant.

TAriFA CONTACTE



Espai Rambleta és un centre cultural polivalent de referència a 
València i un dels més destacats a nivell nacional, en el qual do-
nen cabuda totes les manifestacions artístiques i d’avantguarda.

Consulteu més info en www.larambleta.com

4

La Rambleta

Aparcament reservat                Banys accessibles           Ascensor
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Bulevard Sud, cantó Carrer Pío IX
46017  València
+34 960 011 511
info@larambleta.com
www.larambleta.com

Consulteu en www.larambleta.com

TAriFA CONTACTE



Mar d’aMura 
C/ Progrés, 159 / València 
+34 961 227 324 

CC el saler 
Av. Profesor López Piñero, 16 / València 
+34 963 957 012
www.elsaler.com

HoTel ilunion aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

TeaTre el Musical
El Teatre El Musical posa en marxa cada tem-
porada un calendari de tallers i accions for-
matives relacionades amb les arts escèniques 
sota el nom de FormaTEM. inclou tallers de 
dansa, circ, capoeira, etc.

palau de les arTs
El Palau dels Arts ofereix la possibilitat de 
realitzar visites guiades amb assaig, en les 
quals es podrà assistir durant uns 30 minuts 
a l’assaig o muntatge d’alguna de les obres en 
cartell en aqueix moment. la tarifa visita amb 
assaig és de 16.00€ amb 1 hora de durada en 
castellà i anglés. Reserves: 672 062 523 o 
visitalesarts@dtaocioyturismo.com.

berklee college of Music 
Junto al Palau de Les Arts se encuentra el Al 
costat del Palau de lesArts es troba el primer 
campus internacional de la Berklee College 
of Music, una institució educativa líder en el 
món de la música contemporània, amb seu a 
Boston (els EUA). Si tens interés a conéixer 
les seues instal·lacions, existeix l’opció de rea-
litzar una visita guiada gratuïta, previ registre. 
Info de dates i horaris: valencia.berklee.edu On menjar i

allotjar-se

Viu l’entorn Altres propostes

Es pot complementar la visita i gaudir 
de música en directe en algun dels 
següents locals. 16 Toneladas i Loco 
Club, a més de les sessions nocturnes, 
ofereixen de manera addicional sessions 
matinals per a públic infantil i familiar.

16 Toneladas 
Rock Club 
C/ Ricardo Micó, 3 / València 
www.16toneladas.com 

loco club 
Rock and Roll · Soul · Country Rock · 
R&B · Power Pop · Indie Rock · Garage
C/ Erudit Orellana, 12 / València 
+34 963 518 521 
www.lococlub.es

delorean lounge ruzafa 
Gran Via Germanies, 23 / València 
+34 696 642 996 
www.deloreanlounge.com
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