
Localització i contacte

Bulevard dels Músics, 28
Playa Albir
03581 l’Alfàs del Pi (Alicante)
Tlf. 965 889 424
www.lalfas.es
museovillaromana@lalfas.com

Horari

Del 16 de juny al 14 de septembre
Dimarts a dissabte: 10 – 12 h / 18 – 21 h
Diumenges y festius: 10 – 12 h
Dilluns tancat

Del 15 de septembre al 15 de juny
Dimarts a divendres: 10 – 13 h
Dissabtes, diumenges i festius: 10 – 14 h
Dilluns tancat

En totes les cultures l’aigua és sinònim de 
puresa, salut i benestar. En època romana 
aquest concepte es va plasmar en les 
termes, uns edificis destinats al bany, però 
també un lloc de descans i de trobada 
social. 

Al Museu a l’Aire Lliure de la Vil·la Romana 
de l’Albir, situat en l’entorn privilegiat de la 
platja de l’Albir, podràs conèixer de primera 
mà el ritual del bany en unes termes 
construïdes fa més de mil cinc-cents anys. 
Per mitjà de la recreació dels espais termals 
i una explicació didàctica i accessible 
t’oferim gaudir d’una experiència que no 
pots deixar passar. Bene lava! Bon bany!

AlteaBenidorm L’Alfàs

CN-332 L’Albir



En època romana el bany era un esdeveniment important durant la jornada que se solia 
prendre a la vesprada, abans del sopar. Més que un luxe, es considerava una necessitat 
ja que, després d’un dur dia de treball, el bany proporcionava un gratificant descans físic 
i mental. Els pobles que no practicaven els banys o els desconeixien eren considerats 
“bàrbars”, estaven al marge de la civilització. Les termes, per tant, representen la forma de 
vida de l’antiga Roma.

L’any 1979 unes obres pròximes a la platja de l’Albir van traure a la llum les restes òssies 
d’un enterrament d’època romana. Durant els anys vuitanta i noranta del segle XX, a les 
excavacions arqueològiques es va descobrir un jaciment d’una gran riquesa patrimonial i 
científica format per una extensa necròpolis, un mausoleu i una vil·la. Tot el conjunt s’ha 
datat entre els segles IV a VII d. de C.

Al Museu pots visitar les termes de la vil·la a través d’un 
recorregut accessible i divulgatiu. Aquests banys són només 
una petita part del jaciment que encara està per excavar, 
per la qual cosa de vegades podràs veure com treballen els 
arqueòlegs.

La visita continua al 
mausoleu, un edifici 
funerari que contenia 
els enterraments d’una 
família important, 
possiblement els 
propietaris de la vil·la.
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1. Sala freda
2. Piscina
3. Sala temperada
4. Sala calenta
5. Forn
6. Aljub
7. Sala freda - vestuario 
8. Àrea funerària
9. Piscina

Protecció i divulgació del patrimoni són dos conceptes fonamentals en els quals es basa la 
labor que s’està portant a terme a la Vil·la Romana de l’Albir.

El 2008 l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi, en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, va 
reprendre els treballs arqueològics amb la finalitat de recuperar un dels jaciments més 
significatius de la província d’Alacant. Aquesta aposta pel patrimoni arqueològic del municipi 
ha donat els seus fruits amb el reconeixement, per part de la Generalitat Valenciana, del 
primer museu a l’aire lliure de la Comunitat Valenciana, inaugurat al març de 2011.


