Del cuc de seda
a l’espolí
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València és una de les ciutats incloses en la Ruta de la Seda,
un recorregut de milers quilòmetres que recorda els itineraris
comercials d’esta mercaderia des de la Xina fins a Europa.
Ací s’ubiquen diversos punts d’interés sobre esta delicada
manufactura. El visitant en podrà conèixer l’arribada a Europa
mitjançant un museu de minitaures, descobrir la sericicultura
o cria de cucs en una casa tradicional i visitar una seu gremial
convertida hui en museu.
TIN EN COMPTE
• Durada de la ruta: 6 hores aprox.
• Visites guiades o autoguiades al Museu de la Seda
(audioguia), Museu L’Iber i Museu Comarcal de l’Horta Sud.
• Consulta els horaris dels recintes.
• Protegix-te adequadament del sol i de les inclemències e
l’oratge.
• Utilitza el transport privat entre les parades (15’4 km).
• Cost: entrada reduïda al Museu de la Seda i el Museu L’Iber.

(Àngel Guimerà)

Banys accessibles

Ascensor

Aparcament reservat (C/ Recaredo i Av. de l’Oest)

Aparcament públic amb places reservades (Av. de l’Oest)
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Museu de l’Art Major de la Seda
El Col·legi de l’Art Major de la Seda és un dels edificis més destacats de la cultura valenciana. L’edificació data del segle xv, amb
una reforma del segle xviii, i conté una riquesa patrimonial importat en forma de frescos, murals i mosaics. L’arxiu del Col·legi
de l’Art Major de la Seda és el més important d’Europa i conserva un gran nombre d’exemplars des de l’inici fins a l’actualitat. A
més, té una gran col·lecció d’indumentària antiga de seda i telars
centenaris. Acull exposicions temporals que mostren la diversitat
i riquesa del treball de la seda arreu del món.
Consulteu els horaris a www.museodelasedavalencia.com
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ACCÉS
Des d’Alacant:
AP-7 / V31 direcció València
Des de Castelló:
AP-7 / A21 eixida València nord

TARIFA
General: Inclou audioguia: 6€ / Amb guia: 7€
Reduïda: Inclou audioguia: 4,5€ / Amb guia: 5,5€
CONTACTE
Carrer Hospital, 7
46001 València
697 155 299 / +34 963 511 951
reservas@museodelasedavalencia.com
www.museodelasedavalencia.com

Banys accessibles

Ascensor

Aparcament reservat (Pl. Forn Sant Nicolàs)

Parada EMT (Plaça La Reina, 500m)
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Museu L’Iber
El Museu L’Iber de soldadets de plom està ubicat al centre històric, al Palau de Malferit, d’estil gòtic, i és el major museu de
miniatures històriques del món. Els salons del palau contenen la
gran col·lecció, que reunix figures i diorames de tot tipus i èpoques, especialment de fets de la història de la humanitat, des de
la prehistòria fins als notres dies. Una de les salés conté diorames
que mostren escenes de la vida quotidiana de la Xina, el Japó,
Pèrsia, Turquia i altres països que conformen la Ruta de la Seda.
Consulteu els horaris a www.museoliber.org
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TARIFA
General: 8 €
Reduïda: 5 €

CONTACTE
Carrer Cavallers, 20-22
46001 València
+34 963 918 675
info@museoliber.org
www.museoliber.org

Rampes d’entrada i interior

Banys accessibles

Ascensor i plataforma elevadora

Aparcament reservat
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Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March
El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un
centre d’estudi i divulgació del patrimoni cultural de la comarca
i està instal·lat a una casa tradicional de llauradors de principis
del segle xx (casa de l’Estudiant Boqueta). A les seues sales s’ha
reproduït com era la vida familiar a l’època preindustrial mitjançant objectes, mobles i ferramentes. Un dels mitjans de vida era
la sericicultura o cria de cucs de seda en la part alta de les cases.
Ací pot visitar una reproducció d’una andana sedera (prestatgeria de fusta i canyís) sobre la qual es criava i s’alimentava els
cucs de seda.
Consulteu els horaris a www.museuhortasud.com
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TARIFA
Entrada gratuïta
Visita guiada gratuïta (amb reserva prèvia)

CONTACTE
C/ Mare de Déu de l’Olivar, 30
46900 Torrent
+34 961 588 221
museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com
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...els cucs de seda van arribar a
Europa amagats en una canya de
bambú que van portar uns monjos
des de Xina en el segle vi de la nostra era?
...en Xina es castigava amb la mort
a qui exportara el secret de la seda?
...cada capoll de seda està fet d’un
sol fil de seda i pot tindre un quilòmetre de llarg.
...la seda és la bava del cuc de la
seda?
...el cuc de seda menja exclusivament fulles fresques de morera?

Viu l’entorn
La ciutat de València disposa de diverses platges amb punts accessibles
amb aparcaments reservats, rampes
i passarel·les especials per a cadires
de rodes, llocs amb ombra, cabines
adaptades, ajuds tècniques al bany i
personal de suport. Els punts són El
Cabanyal, Pinedo i La Malvarrosa.
Consulta la ubicació a www.valencia.es
Museo Horta Sud
El museu disposa de tres tallers
didàctics (consulteu condicions en
la pàgina web) dedicats a explicar la
sericicultura que coincideixen amb
la temporada de cria (març-abril).
Són el Taller de cucs de seda i Qui
tinga cucs, que pele fulla. Preu: 50€
(grups de fins a 27 persones).

On menjar i allotjar-se
VALÈNCIA

Restaurant Espai Seda
El restaurant Espai Seda està en l’hort
del museu. Compta amb menú diari.
Especialitzat en arrossos i cuina valenciana.
Carrer Hospital, 7 / València
+34 961 063 165
www.museodelasedavalencia.com
Hotel Ilunion Aqua 4
Hotel amb habitacions i banys adaptats. Zones comunes accessibles.
Admeten animals.
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionhotels.com
TORRENT

Hotel Císcar
Hotel amb 10 habitacions adaptades.
Zones comunes accessibles i piscina
adaptada. 4 places d’aparcament reservades.
Av. Alqueria de Moret, 31 / Picanya
+34 961 594 300
reservas@hotelciscar.com
www.hotelciscar.com

