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l’HoRTA VEllA  El jaciment arqueològic de L´Horta 
Vella es localitza a 600 m a l’est del nucli urbà de Bétera (Camp 
de Túria). L’aspecte més rellevant del jaciment ho constitueix el 
seu emplaçament, a mig camí entre Saguntum i Edeta-Llíria, ca-
racterística que fa del lloc un enclavament idoni per al control i 
explotació del mitjà en totes les èpoques. Els resultats de les ex-
cavacions arqueològiques realitzades en els últims anys han con-
firmat l’extensa cronologia del jaciment (s.I d.C-XIX), de la qual 
destaquem les seus dues primeres fases: l’Època Imperial (s.I-V 
d.C), moment al que pertanyen la gran majoria de les estructures 
conservades de la vila romana com el circuit termal i l’Antiguitat 
Tardana (s. V-VIII), quan la vila es converteix en una granja que 
perdurarà fins a l’arribada dels musulmans en el segle VIII.

AlquERiA i ToRRE BofillA  L’Alqueria de Bo-
filla és un jaciment arqueològic localitzat a 3,5 km del municipi 
de Bétera. D’època islàmica, la seua cronologia s’inicia en el segle 
XI, període d’esplendor de la taifa de València. A meitat del segle 
XIV, època de la conquesta cristiana, l’alqueria va quedar abando-
nada. Les excavacions arqueològiques realitzades fins al moment 
han tret a la llum una xicoteta part de l’antiga alqueria que su-
pera les 2 hectàrees d’extensió, de les quals podem distingir dos 
grans blocs, el defensiu i el de l’hàbitat. El primer està integrat 
per les barreres, l’albacar i la torre, aquesta última envoltada per 
l’albacar. Les barreres protegien i delimitaven el segon bloc d’es-
tructures documentades que formaven l’hàbitat, destacant dos 
elements: les cases i els banys.

El ToS PElAT  És un Oppidum íbero amb una superfície 
de 3 ha aproximadament, habitat des del segle VI aC fins a mitjan 
s. IV aC. Les 10 campanyes efectuades fins ara han permès tindre 
exhumats uns 1.000m², traient a la llum parts de l’estructura ur-
bana de la ciutat. Aquesta estava articulada per diversos carrers 
que donaven accés a les cases, les quals superaven els 150m² 
i s’estructuraven en diverses habitacions dividides en departa-
ments segons la seua funció. El Tos Pelat també estava envoltat 
per un sistema defensiu amb muralles, portes torreadas i torres 
adossades al llenç de muralla. Finalment, les activitats econòmi-
ques més importants dels íbers del Tos Pelat eren l’agricultura, la 
ramaderia i la caça. Sense oblidar també el comerç, com evidenci-
en les restes de ceràmiques d’origen grec trobades fins ara.

ViSiTA AlS JACiMENTS DE lA VilA RoMANA  
DE l’HoRTA VEllA i ToRRE BofillA (BÉTERA)

Programa de visites guiades 2018-2019

2018
3 de novembre • 1 de desembre

2019
12 de gener • 2 de febrer • 2 de març • 6 d’abril  

• 4 de maig • 1 de juny

Programa de visita
10:00 h.  Punt d’encontre visites guiades: Estació de Bétera
10:30 h.  Arribada al jaciment de L’Horta Vella i esmorzar
10:45 h.  Inici visita L’Horta Vella
11:15 h.  Fi de la visita i desplaçament al jaciment de la Torre Bofilla
11:45 h.  Arribada a la Torre Bofilla
11:50 h.  Inici visita al jaciment de la Torre Bofilla
13:00 h.  Arribada a Bétera

ES RECOMANA PORTAR ROBA CÒMODA, GORRA I AIGUA

Oferim visites concertades per a escolars i grups de mes de  
15 persones. Tel. 961 698 714 | auxiliar.turismo@betera.es

ViSiTES Al ToS PElAT (MoNTCADA)

Consultar calendari en la web municipal
www.moncada.es/es/report/visita-tos-pelat
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CASTELL DE Bétera
B



itinerari ruta arqueològica
l’HoRTA VEllA AlquERiA i ToRRE BofillA

ÀREA D’APARCAMENT
39º 35’ 15.3’’N 0º26’40.9‘’W  (39.587572, -0.444681)

COORDENADES JACIMENT
39º 35’ 14.9’’N 0º26’46.1’’W  (39.587480, -0.446129)

RUTA PEDESTRE

CICLORUTA

MIXTA

ÀREA D’APARCAMENT
39º 34’ 47.7’’N 0º25’40.0‘’W  (39.579908, -0.427787)

COORDENADES JACIMENT
39º 34’ 48.6’’N 0º25’44.7’’W  (39.580152, -0.429087)1 2

P

P
2

P P

1

AlquERiA i ToRRE BofillA

l’HoRTA VEllA


