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Esta és una ruta que conduïx al visitant per un municipi molt 
mediterrani on la pesca és un dels pilars econòmics. Amb abun-
dants caladors, que oferixen àmplia varietat de peixos i mariscos, 
el visitant podrà endinsar-se en la mar en una barca adaptada per 
a compartir un matí de pesca per mitjà de tècniques tradicionals, 
podrà observar com eixa captura arriba fins la Llotja i és venuda 
en subhasta, i també al ciutadà en el Mercat Municipal. I a més, 
coneixerà aspectes d’este puntal econòmic en un edifici nobiliari, 
hui museu, com és la Casa Membrillera.

• Durada de la ruta completa: 8 hores aprox. 
• Visita autoguiada en la Llotja i el Mercat. Visita guiada en 
l’activitat de la pesca i amb guia opcional a la Casa Membrillera.
• Consulta els horaris dels recintes i activitats.
• Cost: activitat de pescaturisme.
• Utilitza transport privat entre les parades (1’2km) o passeja 
entre elles.
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.

Llagostí:
de la mar al mercat

vinaròs

TIN EN COMPTE
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La “Casa dels Membrillera” o “de les Coroneles” és una casa 
senyorial d’estil renaixentista construïda al s. xvii. Després de 
la seua adquisició i restauració per la Fundació Caixa Vinaròs, 
s’ha convertit en la seu de l’entitat i en un centre cultural que 
permet conéixer el passat econòmic de la localitat mitjançant una 
exposició permanent sobre els diferents espais de treball i econo-
mia: agricultura, comerç, indústria i, sobretot, pesca. La primera 
planta acull Espai Mar, una visió de la pesca al municipi, amb 
reproduccions exactes d’embarcacions tradicionals com el xabec, 
el falutx o el pailebot.

Consulteu els horaris a www.fundaciocaixavinaros.com
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Casa Membrillera

Rampa d’entrada                   Banys accessibles       Ascensor

Aparcament reservat             Aparcament públic amb places reservades



 AP-7
Eixida 42 // Ulldecona-Vinaròs
Eixida 43 // Peñíscola-Benicarló-Vinaròs
També es pot accedir per la   
carretera  N-340  i per la  N-232

CONTACTE

ACCÉS TArIFA

Entrada gratuïta. 
visita guiada amb reserva prèvia.

Carrer de la Mare de déu del Socors, 64
12500  Vinaròs
+34 964 456 046
fundacio@caixavinaros.org
www.fundaciocaixavinaros.com
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Pesca-Turisme en barca adaptada

Vinaròs compta amb un dels ports més importants del territori 
valencià i destaca especialment per conservar mètodes tradici-
onals de captura del peix i el marisc, que garantixen l’equilibri 
ecològic de les reserves pesqueres. Amb esta activitat el visitant 
pot sentir-se pescador per un dia i conéixer les tècniques artesa-
nals endinsant-se en la mar amb una barca adaptada, amb capa-
citat per a quatre persones.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es 

Rampa d’entrada          Platja accessible (El Fortí)



TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

Adults: 65 €
Menors: 50 € 
(entre 4 i 17 anys)

TArIFA CONTACTE
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Trip&feel 
+34 683 624 012
info@tripandfeel.com
www.tripandfeel.com 
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El Mercat Municipal de Vinaròs, construït el 1928, és un bell 
exemple de l’arquitectura del ferro amb un exterior en blanc i 
blau. Es tracta d’un espai de planta basilical, amb una estructura 
de bigues de zelosia de ferro sobre columnes de fosa i elegants 
capitells amb motius geomètrics, totalment restaurat en 2011. 
Ací els sentits poden disfrutar del producte fresc de la zona i el 
visitant pot formar part com a espectador o com a comprador en 
un espai de vida, olor i color on nombrosos comerciants realitzen 
el seu treball. A més, pot fer una degustació i una compra de lla-
gostins o altres mariscs que poden ser cuinats al moment.

Consulteu els horaris a mercatdevinaros.es
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Mercat de Vinaròs

Banys accessibles            Aparcament públic amb places reservades         Platja accessible



CONTACTE

Plaça Sant Agustí, 11
12500  Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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La Llotja de Vinaròs és un amfiteatre on, des dels seients de les 
grades inclinades (hi ha una plaça per a persones amb la mo-
bilitat reduïda), s’observa el peix fresc acabat de desembarcar 
dels pesquers, en caixes de plàstic que circulen per una cinta 
transportadora i on la licitació es realitza a l’instant per part de 
majoristes i personal autoritzat en la compra. Cada seient de 
l’amfiteatre té un dispositiu electrònic en el qual s’introduïxen 
les dades de qui vol comprar peix i amb ell es realitza la compra 
de, llagostins, sépies, polps o lluços, que arriben a les taules dels 
locals de restauració acabats de traure de la mar.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es
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Llotja i subhasta de peix

Aparcament reservat (C/ Varadero)



CONTACTE

C/ varadero, s/n
12500  Vinaròs
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TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es
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HoTel Teruel
Este allotjament té accés adaptat a 
persones amb la mobilitat reduïda i 
dos habitacions amb bany adaptat, 
a més d’altres equipaments i servicis 
com wifi gratis, restaurant, bar-cafe-
teria i ascensor.

Avinguda Madrid, 11 / Vinaròs
+34 964 400 424 / www.hotelteruel.es

Joc infanTil inclusiu 
Completa la visita amb els més 
menuts al parc infantil de la Plaça 
d’Espanya (a prop de la Plaça de 
Bous), que té un joc adaptat a xi-
quets i xiquetes amb la mobilitat 
reduïda.

punT plaTJa accessible
La Platja del Fortí té un punt 
de plata accessible que disposa 
d’ajudes tècniques i personal de 
suport per al bany adaptat.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...el llagostí té entre 8 i 12 dents?

...Vinaròs és la ciutat de costa més al nord 
de la Comunitat Valenciana?

...en 1712 el duc de Vendôme va morir d’una 
fartada de llagostins? Després d’haver sigut 
anomenat Virrei de Catalunya i Comandant 
en Cap de l’Exèrcit Espanyol, va passar per 
Vinaròs i va menjar tants llagostins que una 
setmana després va morir.

...durant segles Vinaròs va ser blanc cobejat 
per pirates barbarescos?

...els llagostins són rics en nutrients essenci-
als? Tenen un alt contingut en proteïnes, rics 
en vitamines i minerals, aporten àcids gras-
sos omega 3 i són baixos en greixos.

...el port de Vinaròs és un dels ports pesquers 
més importants de la Comunitat Valenciana 
pel seu volum de pesca desembarcada?

...el Carnaval de Vinaròs és Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic des de 2014?

...el llagostí té una festa pròpia a Vinaròs que 
se celebra cada mes d’agost des de 1963?

bar lo Típic
A l’interior del Mercat de vinaròs, 
aquest bar (parada núm. 23) cuina 
en el moment el peix i marisc frescos 
recentment adquirits.

Plaça Sant Agustí, 11 / Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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València és una de les ciutats incloses en la Ruta de la Seda, 
un recorregut de milers quilòmetres que recorda els itineraris 
comercials d’esta mercaderia des de la Xina fins a Europa. 
Ací s’ubiquen diversos punts d’interés sobre esta delicada 
manufactura. El visitant en podrà conèixer l’arribada a Europa 
mitjançant un museu de minitaures, descobrir la sericicultura 
o cria de cucs en una casa tradicional i visitar una seu gremial 
convertida hui en museu.

• Durada de la ruta: 6 hores aprox.
• Visites guiades o autoguiades al Museu de la Seda 
(audioguia), Museu L’Iber i Museu Comarcal de l’Horta Sud. 
• Consulta els horaris dels recintes. 
• Protegix-te adequadament del sol i de les inclemències e 
l’oratge.
• Utilitza el transport privat entre les parades (15’4 km).
• Cost: entrada reduïda al Museu de la Seda i el Museu L’Iber.

Del cuc de seda
a l’espolí

valència i torrent

TIN EN COMPTE



El Col·legi de l’Art Major de la Seda és un dels edificis més des-
tacats de la cultura valenciana. L’edificació data del segle xv, amb 
una reforma del segle xviii, i conté una riquesa patrimonial im-
portat en forma de frescos, murals i mosaics. L’arxiu del Col·legi 
de l’Art Major de la Seda és el més important d’Europa i conser-
va un gran nombre d’exemplars des de l’inici fins a l’actualitat. A 
més, té una gran col·lecció d’indumentària antiga de seda i telars 
centenaris. Acull exposicions temporals que mostren la diversitat 
i riquesa del treball de la seda arreu del món.

Consulteu els horaris a www.museodelasedavalencia.com

1

Museu de l’Art Major de la Seda

Banys accessibles           Ascensor         Aparcament reservat (C/ Recaredo i Av. de l’Oest)

Aparcament públic amb places reservades (Av. de l’Oest)

(Àngel Guimerà)
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des d’Alacant:
AP-7  /  V31  direcció València

des de Castelló:
AP-7  /  A21  eixida València nord

CONTACTE

ACCÉS TArIFA

General: Inclou audioguia: 6€ / Amb guia: 7€
reduïda: Inclou audioguia: 4,5€ / Amb guia: 5,5€

Carrer Hospital, 7
46001  València
697 155 299 / +34 963 511 951 
reservas@museodelasedavalencia.com
www.museodelasedavalencia.com
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El Museu L’Iber de soldadets de plom està ubicat al centre his-
tòric, al Palau de Malferit, d’estil gòtic, i és el major museu de 
miniatures històriques del món. Els salons del palau contenen la 
gran col·lecció, que reunix figures i diorames de tot tipus i èpo-
ques, especialment de fets de la història de la humanitat, des de 
la prehistòria fins als notres dies. Una de les salés conté diorames 
que mostren escenes de la vida quotidiana de la Xina, el Japó, 
Pèrsia, Turquia i altres països que conformen la Ruta de la Seda.

Consulteu els horaris a www.museoliber.org

2

Museu L’Iber

Banys accessibles               Ascensor               Aparcament reservat (Pl. Forn Sant Nicolàs)

    Parada EMT (Plaça La Reina, 500m)
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Carrer Cavallers, 20-22
46001  València
+34 963 918 675
info@museoliber.org
www.museoliber.org

General: 8 €
reduïda: 5 €

TArIFA CONTACTE
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El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un 
centre d’estudi i divulgació del patrimoni cultural de la comarca 
i està instal·lat a una casa tradicional de llauradors de principis 
del segle xx (casa de l’Estudiant Boqueta). A les seues sales s’ha 
reproduït com era la vida familiar a l’època preindustrial mitjan-
çant objectes, mobles i ferramentes. Un dels mitjans de vida era 
la sericicultura o cria de cucs de seda en la part alta de les cases. 
Ací pot visitar una reproducció d’una andana sedera (prestat-
geria de fusta i canyís) sobre la qual es criava i s’alimentava els 
cucs de seda.

Consulteu els horaris a www.museuhortasud.com

3

Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

Rampes d’entrada i interior            Banys accessibles           Ascensor i plataforma elevadora

Aparcament reservat



19

C/ Mare de déu de l’Olivar, 30
46900  Torrent
+34 961 588 221
museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com

Entrada gratuïta
visita guiada gratuïta (amb reserva prèvia)

TArIFA CONTACTE

d
E

L 
C

U
C

 d
E 

SE
d

A
 A

 L
’E

SP
O

LÍ



d
E

L 
C

U
C

 d
E 

SE
d

A
 A

 L
’E

SP
O

LÍ

20

La ciutat de valència disposa de di-
verses platges amb punts accessibles 
amb aparcaments reservats, rampes 
i passarel·les especials per a cadires 
de rodes, llocs amb ombra, cabines 
adaptades, ajuds tècniques al bany i 
personal de suport. Els punts són El 
Cabanyal, Pinedo i La Malvarrosa. 
Consulta la ubicació a www.valencia.es

Museo Horta sud

El museu disposa de tres tallers 
didàctics (consulteu condicions en 
la pàgina web) dedicats a explicar la 
sericicultura que coincideixen amb 
la temporada de cria (març-abril). 
Són el Taller de cucs de seda i Qui 
tinga cucs, que pele fulla. Preu: 50€ 
(grups de fins a 27 persones).

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...els cucs de seda van arribar a 
Europa amagats en una canya de 
bambú que van portar uns monjos 
des de Xina en el segle vi de la nos-
tra era?
...en Xina es castigava amb la mort 
a qui exportara el secret de la seda? 
...cada capoll de seda està fet d’un 
sol fil de seda i pot tindre un quilò-
metre de llarg. 
...la seda és la bava del cuc de la 
seda? 
...el cuc de seda menja exclusiva-
ment fulles fresques de morera?

On menjar i allotjar-se

 VaLÈNCIa

resTauranT espai seda
El restaurant Espai Seda està en l’hort 
del museu. Compta amb menú diari. 
Especialitzat en arrossos i cuina valen-
ciana.
Carrer Hospital, 7 / València
+34 961 063 165
www.museodelasedavalencia.com

HoTel ilunion aqua 4
Hotel amb habitacions i banys adap-
tats. Zones comunes accessibles. Ad-
meten animals.
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionhotels.com

 torreNt

HoTel císcar
Hotel amb 10 habitacions adaptades. 
Zones comunes accessibles i piscina 
adaptada. 4 places d’aparcament re-
servades.
Av. Alqueria de Moret, 31 / Picanya
+34 961 594 300 
reservas@hotelciscar.com
www.hotelciscar.com
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Els fons marins de la costa mediterrània atresoren una gran ri-
quesa per la seua biodiversitat. Per tal conéixer-los, esta ruta de 
temàtica submarina proposa al visitant un recorregut que va des 
del primer submarí adaptat del món, el S-61 Dofí de Torrevieja, 
a l’Aquari de Santa Pola, on es podrà conéixer les espècies autòc-
tones i la seua tasca a favor de la conservació del medi marí, tot 
passant per una activitat de busseig adaptat i pels punts de platja 
accessible de les dos localitats.

• Durada de la ruta: 8 hores aproximadament.
• Visita autoguiada en el submarí adaptat i l’Aquari. 
Activitat amb monitors en el busseig. 
• Consulta prèviament els horaris dels recintes i les activitats. 
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.
• Utilitza transport privat entre les parades (34 km). 
• Cost: tarifes per al submarí, l’aquari i el busseig adaptat.

Fons de la
Mediterrània

torrevieja i santa pola

TIN EN COMPTE



El Submarí S-61 Dofí model Daphne, botat el 1972 i cedit per 
l’Armada Espanyola a l’Ajuntament de Torrevieja, és el primer 
museu flotant d’Espanya, adscrit al Museu de la Mar i de la Sal, 
i el primer submarí adaptat a persones amb la mobilitat reduïda. 
Esta visita ofereix al visitant la possibilitat de conèixer la seua tra-
jectòria de 30 anys com a buc de l’Armada i imaginar com eren 
les condicions de vida de la tripulació a l’interior d’un submarí.

Consulteu els horaris a www.turismodetorrevieja.com

1

Museu Flotant Submarí S-61 Dofí

Elevador     Passarel·la adaptada             Aparcament (places reservades)
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des de valència o Alacant:
AP-7  Eixida 528, 
direcció Torrevieja/Cartagena

També des d’Alacant:
direcció sud per la  N-332

CONTACTE

ACCÉS TArIFA

Entrada general: 2€ (amb reserva prèvia)

Avinguda del Port
03181  Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com
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Inaugurat en 1983, és l’aquari més antic de la Comunitat 
Valenciana. Les instal·lacions estan dedicades a mostrar de 
forma didàctica la fauna i flora d’esta part del mar Mediterrani, 
és a dir, la badia de Santa Pola i l’illa de Tabarca. A més de la 
funció didàctica i d’oci, l’aquari recupera espècies protegides que 
apareixen varades o capturades pels pescadors, com és el cas de 
la tortuga babaua. La visita comença amb un audiovisual (subti-
tulat) i a continuació s’accedix a la sala dels 9 aquaris disposats 
per a donar la sensació al visitant d’estar submergit.

Consulteu els horaris a www.turismosantapola.es

2

Aquari de Santa Pola

Rampa d’entrada           Banys accessibles        Aparcament públic amb places reservades

Platja accessible           Aparcament reservat
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Plaça Fernández Ordóñez, s/n
03130  Santa Pola
+34 965 416 916
www.turismosantapola.es

Individual: 3 €
Xiquets (fins a 3 anys): gratuït
Xiquets (de 4 a 16 anys), estudiants, carnet 
jove i pensionistes: 1,50€
Grups (a partir de 15): 1,50€/persona

TArIFA CONTACTE
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 torreVIeJa

Bany adaptat
Torrevieja té tres platges accessibles: Juan 
Aparicio, Nàufrags i Els Bojos (esta última 
amb dutxa accessible). Cada punt disposa 
d’ajudes tècniques i personal de suport per al 
bany adaptat. Imprescindible reserva.
Tourist Info Torrevieja
Av. Dels Mariners, 1
+34 966 702 284

Busseig adaptat
Bubblesdive Torrevieja i Odisea diving re-
alitzen activitats de busseig adaptat. Per a 
preus, horaris i condicions cal consultar amb 
l’empresa. 
BubblesDive Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@bubblesdive.com
www.bubblesdive.com
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com

 saNta PoLa

Bany adaptat
Santa Pola té dos platges accessibles: Platja 
Gran i Platja de Llevant, que disposen d’aju-
des tècniques i personal de suport per al bany 
adaptat. Imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Plaça de la Constitució, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...Torrevieja i Santa Pola 
han estat vinculades histò-
ricament a la defensa de la 
costa dels atacs dels corsaris i 
pirates per mitjà de les seues 
torres de guaita?
...l’illa de Tabarca va ser 
repoblada en el s. xviii amb 
genovesos rescatats de mans 
dels corsaris?
...la majoria de les espècies 
que arreplega l’aquari de 
Santa Pola han sigut dona-
des pels mariners del poble?
...Torrevieja explota les ai-
gües marines per a extraure’n 
la sal que exporta a tot el 
món?
...el S-61 és el primer subma-
rí del món que es convertix en 
museu flotant adaptat? 
...podia submergir-se 300 
metres i portava 12 torpedes?
...el temps màxim d’immersió 
era de 206 hores per oxigen? 
...podia portar queviures fins 
per a 30 dies?
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On menjar i allotjar-se

 torreVIeJa

resTauranT el piscolabis
Bar de racions i tapes. Especialitats de peix.
C/ Ramón y Cajal, 1 / Torrevieja
+34 965 719 162

Keeper bar
Bar restaurant amb àmplia terrassa i vistes al mar 
que servix desdejunis, tapes, cuina mediterrània.
Passeig Juan Aparicio, 1 / Torrevieja
+34 966 708 850
www.keeperbar.com

HoTel playas de TorreVieJa
A més d’habitacions adaptades, disposa també de 
restaurant adaptat.
Carrer del Cap s/n / Torrevieja
+34 966 92 17 11
reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com
www.hotelplayasdetorrevieja.com

 saNta PoLa

la sidrería
restaurant asturià de racions i tapes amb especi-
alitats típiques com ara els “Chorizos a la sidra”.
C/ Sacrament, 15 / Santa Pola
611 475 221

bouleVard puerTo
restaurant de tapes. Especialitat polp a la planxa.
Passeig Marina Miramar, s/n / Santa Pola
+34 966 845 705
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Vinaròs
València
Torrent

Torrevieja
Santa Pola

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo
46018 valència
T. 963 832 534 / 963 262 302
cocemfecv@cocemfe.es
www.cocemfecv.org

Edita: COCEMFE CV   /   Disseny, il·lustració i fotografia: www.xaviselles.com 
Fotos del Mercat de Vinaròs cedides per la Regidoria de Turisme de Vinaròs   /   Impressió: Paper Plegat


