El Palau Ducal dels Borja de Gandia, els orígens del
qual es remunten al segle XIV, és un dels edificis civils més
representatius del patrimoni valencià. Situat en ple casc
antic, ha sigut testimoni de l’esdevindre de la història de la
capital de la Safor des de pràcticament el seu naixement.
Els Ducs Reials de la Corona D’Aragó, primers habitants de
l’edifici, establiren una refinada cort que reuní a l’elit
intel•lectual de l’època amb noms de la talla del poeta
Ausiàs March, l’escriptor Joan Martorell o el cavaller
Joan Roís de Corella, convertint-se així el Palau en un dels
nuclis més importants del segle XV, el Segle d’Or de les
Lletres Valencianes.
La família dels Borja (o Borgia en la seua forma italiana) arribà
al Palau en l’any 1485 quan el cardenal Roderic de Borja,
futur Papa Alexandre VI, comprà el ducat de Gandia per als
seus descendents, establint així una nissaga familiar que
durà fins l’any 1740. Important fou el mecenatge de la
duquessa Maria Enríquez de Luna, nora del Papa, que baix
la seua regència el Palau Ducal fou el lloc de trobada de
grans artistes.

Entre els ducs, el que destacà fou el quart, Sant Francesc de
Borja, que arribà a ser el tercer General de la Companyia de
Jesús i fou canonitzat en 1671.
L’austeritat exterior de l’edifici d’origen gòtic, contrasta
amb el seu sorprenent interior que els seus successius
habitants han anat transformant al llarg de la seua
història, convertint el Palau Ducal en contenidor de tot
un ventall de diferents estils artístics empresos entre els
segles XV i el XIX.
De les seues estances, cal destacar el Saló de Corones,
sala d’audiències construïda en el segle XVI, l’Oratori
del Sant, amb afegits neogòtics del segle XIX, o la
impressionant Galeria Daurada, construïda a principi
del segle XVIII per a commemorar la canonització del
quart duc de Gandia.
Amés de gaudir d‘aquest emblemàtic edifici pels seu
valors històric i artístic, el Palau Ducal dels Borja ofereix
una ampla programació d’activitats per a tots els públics
durant tot l’any. Una experiència per a cada dia!

VISITES
DISPONIBLES TOT L’ANY
Visites guiades diàries (cast).
Visites guiades en idiomes per a grups
(val, cast, ang, fr, it; amb reserva prèvia).
Visites no guiades i amb audioguia
(cast, val, ang, it, rus, ale).
Visites per a grups escolars “Jugapalau”
(val, cast; baix reserva prèvia).
Visites conjuntes: Palau Ducal dels Borja + Monestir
de Sant Jeroni de Cotalba, per a particulars (cast).
i grups amb reserva prèvia (cast, val, ang).
D’OCTUBRE A JUNY
Visites tearalitzades*
Diumenges alterns a les 12:30; amb reserva prèvia.
JULIOL/ AGOST/ SETEMBRE
Visites nocturnes
Dimarts, dijous i divendres a les 20:30, amb reserva prèvia.

ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS
JULIOL / AGOST / SETEMBRE
El tast de la Duquessa*:
Tasts de cervesa artesanal amb maridatge.
Sopars Borgians a ritme de jazz*:
Sopars amenitzats amb música jazz en directe.
SETEMBRE / OCTUBRE
Sopar de Fira i Festes*:
Sopar amb ambientació musical d’època en directe.

PROGRAMACIÓ CULTURAL
Amés al Palau Ducal dels Borja pots gaudir de
moltes més activitats*:
· Exposicions temporals
· Programació especial de Nadal
· Programació especial 8 de març
· Concerts
· Conferències
· Projeccions audiovisuals

LLOGUER D’ESPAIS I SESSIONS
FOTOGRÀFIQUES

Si vols celebrar un esdeveniment o realitzar una sessió
fotogràfica en l’interior del Palau Ducal dels Borja, pots
sol•licitar informació i consultar les nostres tarifes.
Informació i dates: www.palauducal.com

CONSULTA ELS
NOSTRES HORARIS I
COMPRA LES TEUES
ENTRADES A TRAVÉS
DE LA WEB:

www.palauducal.com
Recorregut accessible per a persones
amb mobilitat reduïda

Carrer del Duc Alfons el Vell, 1, Gandia (Valencia)
tel. 962 871 465 visites@palauducal.com

www.palauducal.com

