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VISITA GUIADA A LA
VIL·LA ROMANA DE VINAMARGO
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VISITA GUIADA AL
CASTELL VELL
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Dissabte 19 de juny
Visita guiada a la Vil·la romana de
Vinamargo per l’arqueòleg Joaquín Alfonso,
director de l’excavació arqueològica

Descobrirem Vinamargo, una vil·la construïda a
mitjan segle I dC i habitada durant quatre-cents
anys. Després del seu abandonament, van haver de
passar mil cinc-cents anys abans que les seues
restes foren rescatades de l’oblit. Durant les
obres de canalització del barranc de Fraga,
realitzades entre 2009 i 2012, es van excavar
3.000 m2 d’aquest edifici rural, la qual cosa,
hui en dia, la converteix en la vil·la romana de
majors dimensions de la província de Castelló.
Hora de visita: 11.00 h
Punt de trobada: Vil·la romana de Vinamargo, situada al
camí de Vinamargo, s/n
Idioma: valencià
Duració: 1 h 30’ aprox.
Aforament màxim: 20 persones

Diumenge 20 de juny
Visita guiada al Castell Vell

El Castell Vell és una fortificació d’origen
andalusí. Encara que es tracta d’un lloc
d’ocupació des del neolític, és en el segle
XII quan adquireix el seu fort significat com a
bressol de l’existència de Castelló. Va ser cap
de districte fins a la conquista de Jaume I l’any
1233, que va repartir el territori entre Almassora
i Castelló. La concessió als seus habitants del
Privilegi de Trasllat l’any 1251 va suposar la
fundació de l’actual ciutat de Castelló.
Hora de visita: 11.00 h
Punt de trobada: Centre d’Interpretació Castell Vell. Turó
de la Magdalena, CV 147, km 2, Castelló de la Plana
Idioma: valencià
Duració: 2 h 30’ aprox.
Aforament màxim: 20 persones
Guia professional
Reserva prèvia obligatòria: info@mucc.es / 964 735 217 de
dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Diumenges de 10.00 a 15.00 h.)
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