PLANO DE MORELLA
Valencià

Llocs per a visitar
Torres de Sant Miquel
Museu Temps de Dinosaures
Museu de Sis en Sis
Basílica de Santa Maria la Major
Museu Arxiprestal

Ajuntament
Convent de Sant Francesc
Castell
Torres i Muralles
Aqüeducte
Carrer Blasco de Alagón
La Juderia

Costa de Sant Joan
Passeig de l’Alameda
Centre Lúdic i Esportiu Jaume I

Escola Llar
Piscina
Institut
Biblioteca

Al nord de la Comunitat Valenciana, en la província de Castelló, la ciutat de
Morella s’erigix en un penyal en forma de con truncat, rodejada de muralles
amb el seu castell en la part alta. Posseïx nombrosos edificis singulars, notables
esglésies i carrers recurrents que transporten al visitant al passat històric de la
ciutat, especialment a l’època medieval que va ser el seu temps més gloriós.
El seu entorn natural, artesania, gastronomia i folklore popular li conferixen un atractiu més a esta bella i
inoblidable ciutat, declarada Conjunt Històric-Artístic.

Llocs per a visitar:

7 CONVENT DE SANT FRANCESC: Antic convent

CASES PAIRALS: Existeixen en Morella nombroses

cases pairals testimoni de la vida de la noblesa i la
de frares franciscans, posseïx una església i un claustre
burgesia morellana, amb suggestives façanes entre les
de gran bellesa amb uns arcs de gran elegància que destaquen la casa Ciurana, la casa Piquer, l’actual
TORRES DE SANT MIQUEL: Torres bessones
arquitectònica. En l’interior de la sala De Profundis hotel Cardenal Ram o la casa del marqués de Cruïlles.
del s. XV de base octogonal amb pont d’enllaç que
trobem una verdadera joia de la pintura macabra: La
constitueixen l’entrada més monumental de la ciutat. Dansa de la Mort restaurada fa alguns anys.
PASSEIG DE L’ALAMEDA: Constituïx un
entorn
natural de gran valor paisatgístic, situat en la
Caps de setmana i festius
CASTELL : Fortalesa militar situada en la part alta part posterior de la ciutat amb dos portes d’accés des
• HORARI D’HIVERN: De 10h-13h i de 16h-18h.
d’un penyal ha sigut testimoni del pas de nombroses de l’eix principal; la de la Nevera i la dels Estudis. Lloc
• HORARI D’ESTIU: De 10h-13h i de 16h-19h.
civilitzacions i testimoni de innumerables guerres preferit dels morellans per als seus passejos, buscant
MUSEU TEMPS DE DINOSAURES : Arreplega que han deixat la seua empremta. A nivell paisatgístic el sol o la fresca de les nits estiuenques.
restes paleontològiques trobades en Morella, a destaca l’espectacular vista que s’aprecia des de la
CENTRE LÚDIC I ESPORTIU JAUME I: Una
plaça d’armes (lloc més alt del castell).
destacar la figura de l’Iguanodon com a dinosaure
nova oferta en esport i oci amb piscina climatitzada,
• HORARI D’HIVERN: De dilluns a diumenge de 11h-17h
spa...
amb major presència.
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• HORARI D’HIVERN: De dimarts a diumenge de 11h-14h
i de 16h-18h. Dilluns tancat.
• HORARI D’ESTIU: De dilluns a diumenge de 11h-14h i
de 16h-18h. Dilluns tancat.

3 MUSEU DE SIS EN SIS: Destinat a donar a conèixer

• HORARI D’ESTIU: De dilluns a diumenge de 11h-19h

* El convent de Sant Francesc i el Castell comparteixen entrada i horari.
* Consular preus d’entrada.

Altres llocs d’interés:

les festes més importants de Morella, el “SEXENNI”,
que es celebra cada sis anys en honor a la Mare de Déu
TORRES I MURALLES: Amb un perímetre
de quilòmetre i mig voregen tota la ciutat. Ens
de Vallivana des de 1673.
trobem amb 16 torres, de les quals destaquen
• HORARI: Consultar en la tourist info
per la seua harmonia i bellesa les Torres de
BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR: Sant Miquel; entrada principal de la ciutat.
Esplèndid testimoni del Gòtic Religiós, destaquen
AQÜEDUCTE: Construït en el segle XIV
la porta dels apòstols d’elegant decoració i la de
les Verges de fina estructura. En l’interior, d’especial constituïx una verdadera obra d’enginyeria hidràulica,
avui en dia es conserven dos trams ben diferenciats
bellesa són: el cor, amb el seua singular escala i el
a través dels quals podem apreciar com en aquella
rerecor, l’altar major barroc i l’orgue, considerat el més
època es transportava l’aigua per a abastí la població
important de la Comunitat Valenciana.
morellana.
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• HORARI D’HIVERN: De dimarts a dissabte de 11h-14h i
de 16h-18h. Diumenge de 11h-14h . Dilluns tancat.
• HORARI D’ESTIU: De dimarts a diumenge de 11h-14h i
de 16h-18h. Dilluns tancat.

5 MUSEU ARXIPRESTAL: Situat en l’interior de la
basílica. Arreplega grans obres d’orfebreria i pintura.
• HORARI D’HIVERN: De dimarts a dissabte de 11h-14h i
de 16h-18h. Diumenge de 11h-14h . Dilluns tancat.
• HORARI D’ESTIU: De dimarts a diumenge de 11h-14h i
de 16h-18h. Dilluns tancat.

VISTA EXTERIOR DE LA CIUTAT: Una imatge

inoblidable és la vista que Morella oferix a la seua
arribada per la N-232 des de la costa, la qual és
especialment bella de nit, gràcies a la iŀluminació
monumental.

Telèfons d’interès:

964 17 30 32
964 17 31 17
964 16 00 34
NOVERINT COOP. V. (Visites guiades):
964 16 07 93
CENTRE DE SALUT:
964 18 90 00
10
CREU ROJA:
964 16 03 80
FARMÀCIA:964 160 004 / URG: 687 76 25 34
GUARDIA CIVIL:
062 - 964 16 00 11
POLICIA LOCAL:
609 89 14 88
PARRÒQUIA:		
964 16 03 79
PISCINA MUNICIPAL:
964 17 31 80
LÚDIC I ESPORTIU JAUME I:
964 17 30 32
11 CARRER BLASCO DE ALAGÓN: Conegut per CENTRE
SALTAPINS (Circuit d’aventura):
964 17 32 56
tots els morellans com “la Plaça”, adquirix aquest nom
TAXI 					
659 48 78 61
pel fet que des d’època medieval se situa el mercat. PEREROLES (El bosc de l’aventura):
964 17 31 17
El dit carrer posseïx tot un tram de porxos que li
confereixen un atractiu especial.

12 LA JUDERÍA: Xicotet barri on els estrets

OFICINA DE TURISME:
CENTRAL DE RESERVES:
AJUNTAMENT: 		

Horari de l’Oficina de turisme:

DE DIMARTS A DISSABTE DE 10h-14h I DE 16h-18h.
DIUMENGE DE 10h-14h . DILLUNS TANCAT.

carrerons, típics dels enclavaments jueus estan plens
d’un embruixament i màgia especial. Avui alguns dels
L’horari d’estiu és de Setmana Santa al pont del Pilar
arcs d’aquest barri s’han quedat amagats dintre de les
AJUNTAMENT: Edifici del Gòtic Civil, posseïx el cases que s’han anat construint.
premi Europa Nostra a la restauració. D’especial interès
COSTA DE SANT JOAN: Formada per multitud Més informació:
són les dues sales gòtiques (del Consell i del Justícia) i
d’escalons, creua tot el poble de dalt baix, aportant al
la Llotja.
paisatge urbà una major singularitat.
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