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Adreça:
Castell de Santa Bàrbara

Correu electrònic:
info@castillodesantabara.com

Telèfon:
673 84 98 90

Pàgina d’Internet:
www.castillodesantabarbara.com

Castell de Santa Bàrbara
El castell de Santa Bàrbara està damunt de la muntanya Benacantil.
Des del castell es veu tota la costa d’Alacant i els seus voltants.
El castell és del segle 9 quan van viure ací els musulmans.
El rei Alfons 10 va conquistar el castell el dia de Santa Bàrbara.
El castell es va dir així per a recordar aquell dia.
L’any 1963 es van inaugurar 2 ascensors per a pujar al castell.
El castell té 3 parts:
Part 1
La part més alta del castell es diu la Torreta.
A la Torreta està la Torre de l’Homenatge que és la més important.
A la Torre de l’Homenatge trobem les restes més antigues del castell.
En aquesta part hi ha algunes sales per a visitar:
● El Baluard dels Anglesos
● El Parc d’Enginyers
● La Sala Noble
● La Casa del Governador
L’esplanada més alta del castell es coneix amb el nom de «Macho» del Castell.
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Paraules difícils
Restes: són ruïnes i objectes que pertanyen a pobles més antics.
Esplanada: terreny pla.
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Part 2
A la part mitjana del castell estan les sales més importants:
● El saló de Felip 2
● L’antic Cos de la Tropa
● El Pati d’Armes
● Les ruïnes de l’ermita de Santa Bàrbara
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Part 3
A la part baixa del castell està l’aparcament.
Al castell de Santa Bàrbara no es pot aparcar.
Només podem parar un moment
per a baixar del cotxe o de l’autobús.
Al Castell de Santa Bàrbara pots fer moltes coses:
● Visitar les exposicions que hi ha a l’interior
● Passejar i veure les millors vistes d’Alacant
● Fer visites guiades i teatralitzades
8

● i moltes coses més

Pots pujar al castell:

En ascensor
		Adreça:
		

Avinguda Juan Bautista Lafora sense número

Horari dels ascensors
Del dia 15 de novembre al dia 27 de febrer
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 6 de la vesprada.
Del 28 de febrer al 16 de juny
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.

Del 17 de juny al 4 de setembre
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 11 de la nit.
Del 5 de setembre al 14 de novembre
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.
Els dies que hi ha actuacions al castell
consulteu els horaris de tancament del castell.
Últim ascensor per a pujar al castell
40 minuts abans de l’hora de tancament dels ascensors
Últim ascensor per a baixar del castell
20 minuts abans de l’hora de tancament dels ascensors
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En microbús
Parades:
Plaça del Doctor Gómez Ulla
davant del Museu MARQ

Horari dels microbusos:
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Del dia 15 de novembre al dia 27 de febrer
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 6 de la vesprada.
Del 28 de febrer al 16 de juny
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.
Del 17 de juny al 4 de setembre
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 11 de la nit.

Del 5 de setembre al 14 de novembre
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.
Els dies que hi ha actuacions al castell
consulteu els horaris de tancament del castell.
Últim ascensor per a pujar al castell
40 minuts abans de l’hora del tancament dels ascensors
Últim ascensor per a baixar del castell
20 minuts abans de l’hora del tancament dels ascensors
Pots pujar al castell caminant des del parc de l’Ereta
i veure la ciutat i la mar durant el recorregut.
També pots pujar al castell caminant
per la Muntanya Benacantil des del carrer Verge del Socors.
pel camí de la cara oest de la Muntanya Benacantil.

El castell estarà tancat:
● 24 de juny
● 24, 25 i 31 de desembre
● 1 i 6 gener
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Museu

de la Ciutat d’Alacant 		
MUSA
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El Museu de la ciutat d’Alacant està al Castell de Santa Bàrbara.
Si visites aquest museu coneixeràs la història de la ciutat d’Alacant.

El MUSA té diverses sales que pots visitar:
El Cos d’Enginyers
En aquesta sala es rep als visitants.
L’antic hospital
En aquesta sala hi ha una exposició
que es diu Alacant traspassada de Mediterrani.
La Sala Llarga
En aquesta sala Llarga hi ha una exposició
que es diu Històries i persones.
L’exposició parla de les persones que van ser part de la història d’Alacant.
Al final de la sala veuràs l’antiga porta medieval del castell.
Les Sales de la Mina o Coves dels Anglesos
A la sala de la Mina hi ha una exposició
que es diu l’Explosió de la Mina durant la Guerra de Successió
en el segle 18.
Els Antics calabossos
Pots visitar els calabossos amb guia.
La Casa del Governador
Hi ha peces de ceràmica i restes de jaciments arqueològics d’Alacant.

13

La Cova Quadra
Està en un dels fossats del castell.
La cova es va utilitzar com a quadra del ruc,
que es va usar per a transportar materials al castell.
Aljub renaixentista
És un pou del segle 16 que servia per a recollir l’aigua de la pluja.
En aquesta sala veuràs una projecció
que imita els efectes de l’aigua sobre les parets.
A la sala de vídeo hi ha una exposició amb objectes
que van utilitzar al llarg de la història per a aplicar tortura.
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Paraules difícils
Fossat: clot profund i allargat que envolta un castell.

Horari:
Del dia 15 de novembre al dia 27 de febrer
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 6 de la vesprada.
Del 28 de febrer al 16 de juny
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.
Del 17 al 23 de juny
De dilluns a diumenge
De 10 del matí a 11 de la nit
Del 25 al 29 de juny
De dilluns a diumenge
De 10 del matí a 9 de la nit
Del 30 juny al 4 de setembre
De dilluns a diumenge
De 10 del matí a 11 de la nit
Del 5 de setembre al 14 de novembre
De dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 de la vesprada.

Aquests horaris poden canviar.
Pregunteu al personal del castell.
Els dies que hi ha actuacions al castell consulteu els horaris de tancament del castell.
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Castell

de Sant Ferran
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Castell de Sant Ferran
El castell de Sant Ferran està sobre la muntanya del Tossal
lluny del barri antic d’Alacant.
Es va construir durant la guerra d’Independència.
Des d’aquest castell es veu la ciutat a 90 metres d’altura.
La seua arquitectura no és important.
Val la pena visitar-lo per les vistes que té
Prop del castell hi ha parcs infantils,
mini golf i pistes de patinatge
per a passar una bona estona en família.
Des del Castell es pot veure una preciosa vista de la ciutat.
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Paraules dífícils
Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.
Guerra d’Independència: és una guerra que va haver
a Espanya en el segle 19.
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