
TOURIST INFO CASTELL DE VILLENA
Matins de dimarts a diumenge, festius i dilluns vespra de festiu: de 10 a 14 h.

Vesprades de dimarts a dissabte: de 16 a 18 h.
C/ General Prim nº2. 03400 (Villena) 

Tel.: 965 80 38 93 - WhatsApp: 647 42 08 90
crv.villena@gmail.com      villena_castillo@touristinfo.net

TOURIST INFO VILLENA
Matins de dimarts a divendres: de 9 a 14 h.

Dissabte, diumenge, festius i dilluns vespra de festiu:
de 10 a 14 h. 

Plaça de Santiago, nº5. 03400 (Villena)
Tel.: 966 15 02 36 - Fax 966 15 00 66

  villena@touristinfo.net

OFICINES TOURIST INFO

MONUMENTS
CASTELL DE LA TALAIA

Matins de dimarts a diumenge, festius i vespra de festiu:
10 a 14h.

Vesprades de dimarts a dissabte: 16 a 18h. 
Es pot entrar fis a les 13:20 o 17:20 h.

Visites guiades: 10:30, 11:30 i 12:30. Vesprades: 16:30.
Tancat: dilluns tot el dia i vesprades de diumenge i

festius.
Entrades i informació: Tourist Info Castillo de Villena.

Taxa d'entrada: 3€. Reduïda: 1,5€.

MUSEUS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

MUVI
Museu i Tresor de Villena

Exposició: Tresor* de Villena. 3000 anys
d'història.

De dijous a diumenges i festius d'11h a 14h.
Taxa d'entrada: 1€.

Reduïda: 0,5€.
 
 
 

MUSEU FESTER
Festes de Mors i Cristians de Villena

Obert de dimarts a diumenge, festius i dilluns
vespra de festiu amb visites a les 11:15 i 12:30 h. 

 des de la Tourist Info (Plaça Santiago).
Taxa d'entrada: 1€.

Reduïda: 0,5€.
 
 

MUENS 
Museu Escultor Navarro Santafé

Caps de setmana, festius i dilluns vespra de
festiu: d'11 a 14 h.  
Taxa d'entrada: 1€.

Reduïda: 0,5€.
 
 
 

ESGLÉSIES

ESGLÉSIA DE SANTIAGO
Oberta per al culte: de dilluns a dijous d'11:00 a 12:00 h. Diumenge d'11:30 a 13:00 h.

Misses de dilluns a dissabte a les 8:30 i 20:00 h. Diumenges i festius religiosos: 8:30, 12:00 i 19:00 (hivern) 20:00 h (estiu).
Visites guiades de dimarts a dissabte i dilluns vespra de festiu a les 12:00 i 13:15 h. 

Visites guiades des de Tourist Info Villena (Plaza Santiago, al costat de l'església). 
Taxa d'entrada: 1€. Reduïda: 0,5€ (excepte per a culte i misses, entrada lliure).

 
 ESGLÉSIA DE SANTA MARÍA

Oberta de dilluns a dissabte de 10:00 a 12:00 
i de 18:00 a 20:30 h.

Diumenge i festius de 9:00 a 13:00 h.
Misses: dilluns a dissabte a les 19:30 h.

Diumenge i festius religiosos: 10:00 i 12:00 h.
Entrada lliure.

SANTUARI DE LAS VIRTUDES
Dilluns: tancat.

Matins: de dimarts a diumenge i festius de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades tancat, excepte per a grups concertats a través

de Turisme Villena. 
 Entrada lliure.

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL CABEZO REDONDO
Visites guiades a les 18:00 i 19:30 els següents dissabtes* i a les 11:00 i 12:30 els següents diumenges de 2023:

19 de març- 23 d'abril - 21 de maig - 17* de juny - Juliol (data per confirmar): Jornada de Portes Obertes a càrreg del Museu
Arqueològic - 5* d'agost -  23 de setembre - 22 d'octubre - 19 de novembre

Taxa d'entrada: 2€. Reduïda: 1€.
Informació i reserves: www.turismovillena.com - 965803893 - crv.villena@gmail.com

 

TEATRE CHAPÍ
Visites guiades a les 11:00 i 12:30 els següents

diumenges: 22 de gener – 26 de febrer – 26 de març– 
9 d'abril – 14 de maig – 11 de juny – 16 de juliol – 

13 d'agost – 3 de setembre – 15 d'octubre –  12 de
novembre – 17 de desembre.

Visites grups: concertar a les Oficines Tourist Info: 
Tel.: 96 615 02 36 i 96 580 38 93 –

crv.villena@gmail.com
 Taxa d'entrada: 1€. Reduïda: 0,5€.

HORARIS D'OBERTURA 2023

Les oficines, museus i monuments romandran tancats  els dies: 25 de desembre, 1 i 6 de gener.  



TAXES D'ENTRADA
Castell de la Talaia: 3€ - Reduïda 1,5€
MUVI - Museu de Villena:  1 € - Reduïda 0,5€
Museu Fester: 1 € - Reduïda 0,5€
MUENS - Museu Escultor Navarro Santafé: 1 € - Reduïda 0,5€
Església de Santiago (fora de l'horari de culte): 1 € - Reduïda 0,5€
Teatre Chapí (visites guiades): 1 € - Reduïda 0,5€
Jaciment Cabezo Redondo: 2€ - Reduïda 1€

BONS TURÍSTICS
Actualment aquesta opció no està disponible, ja que està pendent la inauguració
completa del MUVI.

GRATUITATS
Menors de 7 anys.
Guies, professorat, monitors i altres  caps de grup quan, en el exercici de la seua
llabor professional, vinguen amb visitants. 
Guies oficials en la seua primera visita sense grup.
En compliment de l'Art.104 de la Lley Orgànica d'Educació espanyola, per l'exigència
de formació permanent i la necessiat d'actualització, innovació i investigació que
acompanya a la funció docent, el professorat degudament acreditat disposarà
d'accés gratuit als museus de la ciutat.
 
 
 

APLICACIÓ DE TARIFA REDUÏDA
Grups de 15 persones o més.
Carnet Jove.
Estudiants.
Intermediaris turístics.
Centres educatius i associacions socio-sanitàries.
Aturats amb acreditació.
Persones de 65 anys o més.
Menors de 18 anys.
Discapacitats.
Famílies nombroses.

Turismo Villena es reserva el dret de canviar les dates o suspendre les visites en cas de necessitat o força major.
Les taxes i els descomptes poden ser modificats.


