El Camí brancal de la Ciutat Vella de València
Senyalització i avísos
No hi ha senyalització d’El Camí. Al web com a la traça Wikiloc, trobareu un mapa
detallat amb cada punt d’interès i nom de carrer. La ruta comença darrere de la
basílica dels Desemparats i acaba darrere de les torres de Serrans. En ser només 4,4
km de llarg, es pot recorrer còmodament en tres hores a marxa relaxada sense visites.
Si es vol entrar a visitar alguns dels diversos monuments i museus, una típica visita
passant pel més imprescindible – l’Almoina, banys de l’Almirall, pot durar 6 hores, és a
dir, tot un matí. Un itinerari complet, visitant la majoria dels monuments i museus per
dins, implica tot un dia (10 hores) o dos matins.

Itinerari d’un dia sencer: dissabte
Comencem a la basílica dels Desemparats a les 9.00. Podem visitar bé el museu
arqueològic de l’Almoina (30–60 min, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les
15), bé la cripta de Sant Vicent (30 min, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–14h 15–19h dg
tanca a les 15). Els dos amb restes de fa 1500 anys. La visita guiada de l’Almoina és
molt recomanable, i es pot concertar telefonant 962 084 173.
Deixem el museu de la Ciutat (1h, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les
15), la catedral (30 min, 5€ amb descompte per a grups, 3,30€ en grup o visita parcial
gratuïta durant misses cada hora de les 8 a la 13h i de 18 a 20h) per un altre dia.
Seguim pels imprescindibles banys de l’Almirall (30 min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg, 9–
14h però 10–18h entre setmana). Convé reservar-hi visita. Passem el palau de
l’Almirall, que en albergar la conselleria d’Hisenda, només obri entre setmana.
Continuem per l’església de Sant Joan de l’Hospital (20 min, gratis però 1€ per al
cementeri medieval, 9,30–13.30h i 16–18h però dg 11–13.30h). Esmorzarem a la plaça
d’Alfons el Magnànim o la cafeteria de la Nau (antiga universitat) vora les 11.30.
Pugem el carrer de la Pau per visitar l’orxateria de Sta Caterina, la plaça Redona i el
campanar de l’església de Santa Caterina (gratis, dl–ds 10–13h i 19–20h) i completem
el matí amb una visita de la seu d’ACPV (10–30 min, dl-dv 9.00–21h, ds 9–17h, tancat
dg), on podem dinar de menú.

Descansats, reprenem la ruta sobre les 15.30 amb una vista a la llotja de Seda (30 min,
2€ o 1€ en grup, gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les 15h) i els frescs barrocs de l’església
de Sant Nicolau (10 min, 4€ dt-dv 10.30-19h ds 11.30-18.30h dg 13–19h però gratuït
durant missa cada hora dilluns, dt-dv 10h, ds 10.30 i 19 h, dg 10.30 i 12h). Cap a les
17.00 podem berenar bé al claustre del conjunt museístic de la Benificència (20–90
min, 2€ gratis ds i dg, dt-dg 10–20h), bé a l’IVAM (1h, 6€, 3€ en grup, gratis dg, dt-dg
11–19.30h). Deixem per un altre dia la casa-museu de Benlliure (30 min, 2€, 1€ en grup
gratis dg, 9.30–14h 15–19h dg tanca a les 15h).
Acabem a la pau dels dos claustres del convent del Carme (20 min, 2€ o 1€ en grup,
gratis dg, dt-dg 11–19h, estiu 11–14h i 17–20h, tancat dilluns). Arribem a les torres de
Serrans a les 19.30, per tornar a casa o anar a sopar.

Itinerari d’un matí: diumenge
Comencem a la basílica dels Desemparats a les 9.00, visitant breument la cripta de
Sant Vicent (30 min, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–14h 15–19h dg tanca a les 15).
Observem l’Almoina i la catedral des de fora, prometent-nos visiatar-la un altre dia.
Seguim pels imprescindibles banys de l’Almirall (30 min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg, 9–
14h però 10–18h entre setmana). Convé reservar-hi visita. Passem el palau de
l’Almirall, que en albergar la conselleria d’Hisenda, només obri entre setmana.
Deixem l’església de Sant Joan de l’Hospital per no fer tard. Esmorzem a l’orxateria de
Sta Caterina vora les 11.00, on podem observar la plaça Redona i el campanar de
l’església de Santa Caterina. Deixem una visita de la seu d’ACPV per a un altre dia.
Completem el matí amb visita de a la llotja de Seda (30 min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg,
9.30–19h dg tanca a les 15h) i els frescs barrocs de l’església de Sant Nicolau (10 min,
4€ dt-dv 10.30-19h ds 11.30-18.30h dg 13–19h però gratuït durant missa cada hora
dilluns, dt-dv 10h, ds 10.30 i 19 h, dg 10.30 i 12h). Acabem vora les 14.00 a la pau dels
dos claustres del convent del Carme (20 min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg, dt-dg 11–19h,
estiu 11–14h i 17–20h, tancat dilluns). Arribem a les torres de Serrans a les 15.00, per
dinar de pa-i-porta al jardí del Túria.

Itinerari de dos dies: dissabte i diumenge

Comencem a la basílica dels Desemparats dissabte a les 9.00. Visitem el museu
arqueològic de l’Almoina (30–60 min, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les
15). La visita guiada de l’Almoina és molt recomanable, i es pot concertar telefonant
962 084 173. Deixem la catedral (30 min, 5€ amb descompte per a grups, 3,30€ en
grup o visita parcial gratuïta durant misses cada hora de les 8 a la 13h i de 18 a 20h), la
cripta de Sant Vicent (30 min, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–14h 15–19h dg tanca a les
15) i el museu de la Ciutat (1h, 2€, 1€ en grup gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les 15),
per un altre dia.
Seguim pels imprescindibles banys de l’Almirall (30 min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg, 9–
14h però 10–18h entre setmana). Convé reservar-hi visita. Passem el palau de
l’Almirall, que en albergar la conselleria d’Hisenda, només obri entre setmana.
Continuem per l’església de Sant Joan de l’Hospital (20 min, gratis però 1€ per al
cementeri medieval, 9,30–13.30h i 16–18h però dg 11–13.30h). Esmorzarem a la plaça
d’Alfons el Magnànim o la cafeteria de la Nau (antiga universitat) vora les 12.00.
Pugem el carrer de la Pau per visitar la plaça Redona i el campanar de l’església de
Santa Caterina (gratis, dl–ds 10–13h i 19–20h) i completem el matí amb una visita de
la seu d’ACPV (10–30 min, dl-dv 9.00–21h, ds 9–17h, tancat dg), on podem dinar de
menú.

Diumenge, reprenem la ruta des de la seu d’ACPV, parant a l’orxateria de Sta
Caterina, on desdejunem a les 9.00. Comencem amb la vista a la llotja de Seda (30
min, 2€ o 1€ en grup, gratis dg, 9.30–19h dg tanca a les 15h) i tot seguit els frescs
barrocs de l’església de Sant Nicolau (10 min, 4€ dt-dv 10.30-19h ds 11.30-18.30h dg
13–19h però gratuït durant missa cada hora dilluns, dt-dv 10h, ds 10.30 i 19 h, dg 10.30
i 12h). Cap a les 11.30 esmorzarem al claustre del conjunt museístic de la Benificència
(20–90 min, 2€ gratis ds i dg, dt-dg 10–20h), o a l’IVAM (1h, 6€, 3€ en grup, gratis dg,
dt-dg 11–19.30h). Deixem per un altre dia la casa-museu de Benlliure (30 min, 2€, 1€
en grup gratis dg, 9.30–14h 15–19h dg tanca a les 15h).
Acabem a la pau dels dos claustres del convent del Carme (20 min, 2€ o 1€ en grup,
gratis dg, dt-dg 11–19h, estiu 11–14h i 17–20h, tancat dilluns). Arribem a les torres de
Serrans a les 14.00, per dinar de pa-i-porta al jardí del Túria.

Recordeu que els museus públics són gratuïts el diumenge i dies festius. Podeu
comprar un abonament de 6€ que permet visitar-ne tots durant tres dies. Els grups de
10 o més tenen un 50% descompte.
Podeu comptar amb unes cafeteries-restaurants a ACPV, l’IVAM i la Benificència i una
oferta variada de restauració a l’entorn del mercat.
Les parades d’Àngel Guimerà (línies 1, 2, 3, 5 i 9 de metro) i Pont de Fusta (línia 4) són
les més propereres a la ruta. La línia 5 dels autobusos municipals serveix el barri del
Carme, mentre que diverses línies recorren el carrer de la Pau.

