
Alqueria
EL MACHISTRE

Museu de l’Orxata i la Xufa

VISITES GUIADES 

L'alqueria “El Machistre”, en el cor de l'Horta, quasi en els límits de la ciutat de 

València, constitueix un dels últims testimoniatges de la manera de vida dels seus

habitants al llarg dels anys

El Machistre alberga hui en el seu interior el Museu de l'Orxata i de la Xufa com una 

part més de la mateixa Alqueria i les seues estades, fidel exemple del que va ser la vida 

de l'Alqueria en el passat entorn del cultiu de la xufa i l'elaboració artesanal de 

l'orxata, símbols d'identitat de l'Horta d'Alboraia.

Visitant el museu podrà entendre el significat d'aquesta tradició i aprendre com

s'elabora orxata, com es cultiva la xufa, com es comercialitza actualment i com es feia

fa dos-cents anys.



PROGRAMA VISITA GUIADA (duració: 1,30h)

En finalitzar la visita s'ofereix una degustació d'orxata

artesanal D.O. Xufa de València.

Una avinguda de moreres dona pas a la zona de la

granja, El Machistre ha volgut recrear el que va

ser l'alqueria en el seu moment d'esplendor,

tenien animals per a autoproveir-se i per a la

venda de productes.

Conega de primera mà la història del cultiu de la

xufa, els seus mètodes de cultiu i el procés

d'elaboració de l'orxata artesanal i experimente les

seues propietats, alhora que l'assaboreix en el seu

vertader entorn.

Zona de l'antic abeurador d'animals se situa el

Museu de l'Horta, replet d'antics objectes

relacionats amb l'agricultura i on podrà aprendre

més sobre els mètodes tradicionals agrícoles,

sorprenent-se amb les eines que els nostres

avantpassats empraven en el camp.

L'Alqueria, reconvertida en un museu etnogràfic

viu, li permetrà gaudir d'un passeig per l'ahir,

contemplant les seues estades (salons, ermita,

torre, cuines, corrals i graners) i les diferents

influències històriques (romana, islàmica, etc) que

han definit, a cada moment, el desenvolupament

de l'Horta i la vida i costums de les seues gents.



elmachistre.es

info@elmachistre.es 655 570 761  

Alqueria El Machistre

@Alqueria_el_machistre

VISITES GUIADES PER A GRUPS

• Mínim 15 persones
• Imprescindible reserva

Alqueria El Machistre 

Museu de l’Orxata i la Xufa

Partida Massamardà nº 51

Camí del Machistre

Alboraia


