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GRAU DE
CASTELLÓ

BENICÀSSIM

ORPESA

Es tracta d’una ruta que combina naturalesa i esport en un entorn del 
litoral castellonenc. Comença a Orpesa a través de la Via Verda que 
connecta amb Benicàssim fins a arribar a Castelló de la Plana. És possi-
ble realitzar-la en handbike de manera completa o caminant, en cadira 
de rodes o bicicleta de passeig adaptada, pels diferents trams i parades 
que inclou: la Via verda de la Mar, el carril bici marítim de Benicàssim i 
el carril bici del Grau de Castelló. En aquesta ruta podrem contemplar 
platges espectaculars i cales solitàries, vegetació mediterrània i patri-
moni històric com les torres de guaita de la costa o les viles modernis-
tes de Benicàssim, així com túnels, ponts ferroviaris i paisatges de costa 
amb el teló de fons del parc natural del Desert de les Palmes.

• Duració de la ruta completa: 8 hores aprox.
• Les bicicletes de passeig adaptades del servei de préstec gratuït 
de COCEMFE Castelló només es poden utilitzar dins del terme 
municipal de Castelló de la Plana.
• El tram corresponent a la Via Verda de la Mar i part del carril bici 
del Grau de Castelló són d’ús compartit amb vianants, per la qual cosa 
resulta convenient ajustar la velocitat i circular amb precaució.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències del temps.
• Porteu aigua i menjar.

Castelló en bici
orpesa, benicàssim i castelló de la plana

TINGUEU EN COMPTE
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La Via Verda de la Mar transcorre entre les localitats d’Orpesa i Benicàssim 
i aprofita l’antic traçat ferroviari València-Barcelona. Amb una longitud de 
quasi 6 quilòmetres, és apta tant per a ciclistes com vianants i persones amb 
mobilitat reduïda. Travessa paratges naturals de gran valor mediambiental i 
paisatgístic, com l’entorn natural de la Muntanya Bovalar (amb la vegetació 
autòctona i els pins mediterranis), les cales i fons rocosos de la Platja de la 
Renegà i del Retor o l’entorn dels Platgetes de Bellver, ja a Benicàssim. Exis-
teixen diverses zones de descans amb bancs i estacionament per a bicicletes 
i durant el trajecte és possible contemplar el patrimoni cultural d’Orpesa 
com les Torres guaites de la Corda i de la Colomera, que formen part d’unes 
vistes espectaculars que combinen mar i muntanya.

Més informació: 
www.oropesadelmarturismo.com i www.turismobenicassim.com

1

Via Verda del Mar

Rampa d’accés en aparcament provisional (junt al carrer Recholar)            

Places PMR en Passeig Platja de la Petxina



 AP-7
Eixida 45 // Orpesa-Benicàssim

CONTACTEACCÉS

TARIFA

Gratuïta.

Tourist Info Orpesa
Passeig de la Petxina (Plaça París)
+34 964 312 320
turismo@oropesadelmar.es
www.oropesadelmarturismo.com

Tourist Info Benicàssim
C/ Sant Tomàs, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com
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Carril bici del Passeig Marítim de Benicàssim

Benicàssim disposa d’una ruta ciclista circular de 7’7 quilòmetres 
que discorre per la trama urbana i el litoral. En aquesta ocasió, la 
ruta proposada enllaça la Via Verda de la Mar des de Benicàssim 
amb l’itinerari litoral d’aquesta ruta ciclista. Es tracta d’un carril 
bici convencional situat al llarg del Passeig Marítim, en paral·lel 
a la platja, on estan situats quatre punts de bany adaptat amb tots 
els serveis. Aquest passeig ofereix unes meravelloses vistes de la 
línia de platja en el context més urbà. 

Més informació: www.turismobenicassim.com

Plaça PMR en aparcament inici Via Verda



7

C
A

ST
E

LL
Ó

 E
N

 B
IC

I

CONTACTEACCÉS

Tourist Info Benicàssim
C/ Sant Tomàs, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com

Des de València-Alacant:
AP-7  
Eixida 46 // Castelló Nord-Benicàssim
Direcció   N-340 Benicàssim
Des de Barcelona:
AP-7  
Eixida 45 // Orpesa-Benicàssim
Direcció   N-340 Benicàssim



El carril ciclista del Grau de Castelló de la Plana que connecta 
aquest districte marítim amb Benicàssim té un recorregut de 4’3 
quilòmetres. Existeix la possibilitat de realitzar aquest itinerari 
utilitzant el servei de bicis de passeig adaptades de COCEMFE 
Castelló, impulsat per l’Ajuntament de la ciutat. També es pot re-
córrer caminant en el tram inicial des del Grau o en handbike. Es 
tracta d’un agradable passeig compartit amb vianants amb vista 
als parcs La Pineda i Litoral, i a les dunes i platges, que inclouen 
els punts de bany adaptat de la Pineda, Gurugú i Serradal. Al 
llarg del recorregut, aquest passeig es converteix en un carril bici 
convencional fins a Benicàssim.

Més informació: 
www.castellonturismo.com i www.cocemfecs.org

3

Carril bici del Grau de Castelló

Platja accessible            Aparcament places PMR (7 places)
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CONTACTEACCÉS

COCEMFE Castelló
C/ Bisbe Salinas, 14
12003, Castelló de la Plana
+34 964 234 085
info@cocemfecs.org / www.cocemfecs.com

Tourist Info Castelló
Plaça de l’Herba, s/n
12001, Castelló de la Plana
+34 964 358 688
castellon@touristinfo.net / www.castellonturismo.com

Des de València-Alacant:
AP-7  
Eixida 47 // Castelló Sur
Des de Barcelona:
AP-7  
Eixida 46 // Castelló Nord

Foto: Lina Soler



Platges accessibles OrPesa

La Conxa, Amplàries i Morro de 
Gos.

Platges accessibles benicàssim

Voramar, L’Almadrava, Torre de 
Sant Vicent i Heliopoli.

Platges accessibles castelló

La Pineda, Gurugú i Serradal.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

...la Via Verda de la Mar ocupa l’antic 
recorregut de les vies de tren València-
Barcelona?
...es van estendre les vies tan prop de 
la platja perquè a mitjan s.xix, quan es 
va construir aqueixa línia, no estava de 
moda banyar-se en la mar?
...les torres de guaita s’usaven per 
a advertir de l’arribada de pirates o 
corsaris?
...per a salvar la difícil orografia del 
terreny es va excavar un túnel i diversos 
falsos túnels, també dits trinxeres?
...l’aigua potable del tram litoral del 
carril bici de Benicàssim procedeix de 
brolladors del Parc natural del Desert de 
les Palmes?
...les viles modernistes de Benicàssim 
van ser construïdes a principis del s.xx 
per famílies burgeses de Castelló per a 
estiuejar quan es van posar de moda els 
banys de mar?
...la vegetació autòctona que trobarem en 
aquesta zona està composta per pinastre, 
llentiscle, murta, margalló, coscolla, 
romer i timó?

Hotel del Golf Playa
Avgda. del Golf, 2
12100 El Grau de Castelló (Castelló de la Plana)
+34 964 280 180
info@hoteldelgolfplaya.com
www.hoteldelgolfplaya.com
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VALÈNCIA

SAGUNT

MUSEU DE
PREHISTÒRIA

L’ALMOINA

VIA DEL PÒRTIC

DOMUS DELS
PEIXOS
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Aquesta ruta està dedicada al descobriment del fascinant món de l’arque-
ologia. Una ciència que ajuda a conéixer com vivien els nostres avantpas-
sats, les seues cases, els seus carrers, la seua vida quotidiana, què menja-
ven, com vestien i molt més. Tres jaciments i un museu han apostat per la 
inclusió de tots els públics. Es tracta del Museu de Prehistòria de Valèn-
cia i el Centre Arqueològic de l’Almoina, tots dos a la ciutat de València. 
Completen el recorregut dos jaciments romans a la ciutat de Sagunt: L’Es-
pai Arqueològic Via del Pòrtic i la Domus dels Peixos, que es visiten de 
manera conjunta. Un recorregut per més de cent mil anys d’història que 
ens portarà des del Paleolític, la cultura ibèrica fins a la València imperial 
romana i visigoda en dues de les ciutats valencianes de major riquesa ar-
queològica.

• Duració de la ruta completa: 7 hores aprox.
• Possibilitat de visites guiades en el Centre Arqueològic de l’Almoina i 
en l’Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• Cost: el corresponent a les tarifes per al Museu de Prehistòria de 
València i Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• El Museu de Prehistòria de València es troba en una Àrea de Prioritat 
Residencial (APR), per la qual cosa l’accés en vehicle privat es troba 
restringit, encara que existeixen places reservades en els voltants.
• Per a accedir en transport públic de la ciutat de València, consulteu 
wwww.metrovalencia.es i www.emtvalencia.es.

L’arqueologia al teu abast

valència i sagunt

TINGUEU EN COMPTE



El Museu de Prehistòria de València està situat en un edifici històric que 
va ser Casa de Beneficència. L’edifici alberga uns preciosos patis enjardi-
nats, els sòcols ceràmics dels quals són obra de l’artista valenciana Car-
men Calvo. Als patis es pot descansar durant la visita a l’ombra de dos 
ficus monumentals. El museu, fundat en 1927, mostra de manera molt 
visual i didàctica materials trobats en les excavacions realitzades en el 
territori valencià durant quasi un segle i dóna a conéixer aquests jaci-
ments. D’aquesta manera, exhibeix mosaics, escultures de bronze, vasos 
ceràmics i tot tipus d’objectes pertanyents al Paleolític, Neolític, època 
ibèrica, romana i visigoda. Entre aquestes peces destaquen el Guerrer de 
Moixent, el mosaic romà de Font de Mussa i l’Apol·lo de Pinedo. 

Més informació: www.museoprehistoriavalencia.es

1

Museu de Prehistòria de València

Banys accessibles           Ascensor         Places PMR en entorn IVAM

App Cultura Accessible en algunes sales (audioguia amb vídeos subtitulats i llengua de signes)
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

General: 2 €
Reduïda: 1 € (Grups de deu o més persones i 
estudiants)
Entrada gratuïta: 
Dissabtes, diumenges i festius per a tots els públics. 
Entre setmana:
Xiquets/as menors de set anys. Persones amb 
discapacitat. Membres de família nombrosa, amb 
document acreditatiu. Ciutadans/as en situació de 
desocupació que ho acrediten. Persones jubilades.

C/ Corona, 36
46003  València / +34 963 883 565
www.museoprehistoriavalencia.es

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 324 // Direcció València CV-35
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31

Foto: Lina Soler



El Centre Arqueològic de l’Almoina és un espectacular jaciment 
romà en ple centre històric de la ciutat, en el qual es troben res-
tes d’edificis monumentals, carrers, fonts i tombes des de la funda-
ció de Valentia en el 138 a. C. fins a l’època medieval. El jaciment 
compta amb una maqueta general de les excavacions per a persones 
cegues i cadascun dels edificis disposa d’una maqueta pròpia amb 
text explicatiu en braille. Es poden trobar restes de la Via Augusta, 
la vaixella del banquet fundacional de la ciutat de València, unes 
taules de massatge en les termes i fins i tot l’esquelet d’una persona 
mutilada durant unes guerres en època romana.

Més informació: www.cultural.valencia.es

2

Centre Arqueològic de L’Almoina

Banys accessibles               Ascensor exclusiu PMR              Rampa d’accés esplanada

Cadira de rodes manual disponible  Maquetes tàctils en interior i exterior
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Entrada gratuïta, provisionalment.

Centre Arqueològic de L’Almoina
Plaça Décimo Junio Bruto, s/n
46003  València
+34 962 084 173
patrimoniohistorico@valencia.es
www.cultural.valencia.es

Des de Barcelona/Castelló:
AP-7  
Eixida 51 // Direcció València Nord V-21
Des d’Alacant:
A-7  
Eixida 355 // V-31
Eixida 12A // V-30
V-30  
Eixida 5 // València CV-36
Torrent E901 / A-3 / Madrid-Aeroport
Eixida 7 // Vara de Quart/Picanya/Paiporta/
Torrent // Direcció Vara de Quart

Foto: Lina Soler



L’Espai Arqueològic Via del Pòrtic-Domus dels Peixos són dos 
centres arqueològics la visita dels quals es realitza de manera 
conjunta. La Via del Pòrtic és un jaciment romà altoimperial des-
cobert en 1991 durant unes obres, que s’ha integrat en els baixos 
d’un edifici modern. Trobarem 60 metres d’una de les calçades 
d’entrada a la ciutat de Saguntum amb el seu paviment original 
i les seues corresponents clavegueres. La calçada està flanqueja-
da per les restes d’unes columnes que formaven uns pòrtics. Als 
costats de la calçada s’han trobat restes de cases romanes, una 
necròpoli, un temple i cisternes. 

Més informació: www.saguntoturismo.com

3

Espai Arqueològic Via del Pòrtic

Rampes interiors              Banys accessibles            Maquetes tàctils               Places PMR
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Única: 1€. Inclou la visita guiada a l’Espai 
Arqueològic Via del Pòrtic i Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaça Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Des de València:
V-21  
Eixida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Terol
V-23  
Eixida 4 // Sagunt
Des d’Alacant:
AP-7  
Eixida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Terol/Saragossa
V-23  
Eixida 4 // Sagunt

Des de Castelló:
AP-7  
Eixida 50 // A-23 Sagunt/Terol/Saragossa
Direcció Sagunt

Foto: Lina Soler



La Domus dels Peixos és un jaciment arqueològic que complemen-
ta la Via del Pòrtic. Situat també en els baixos d’un edifici, aquest 
espai alberga les restes d’una vila romana pertanyent a l’alta socie-
tat, construïda a l’estil de la casa pompeiana en el segle II d. C., una 
època de gran prosperitat per a l’Imperi Romà. Es distingeix una 
entrada des del carrer amb un vestíbul (vestibulum), un atri o pati, 
en el centre del qual hi ha un estany per a recollir l’aigua de pluja 
(impluvium). Al voltant de l’atri es disposen les estances de la casa, 
la cuina (culina), un magatzem i fins i tot una banyera (balneo). En 
les seues parets s’han trobat policromies i pintures murals amb pei-
xos, que van donar nom a la vila. 

Més informació: www.saguntoturismo.com

4

Domus dels Peixos

Banys accessibles
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CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Única: 1€. Inclou la visita guiada a l’Espai 
Arqueològic Via del Pòrtic i Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaça Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Des de València:
V-21  
Eixida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Terol
V-23  
Eixida 4 // Sagunt
Des d’Alacant:
AP-7  
Eixida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Terol/Saragossa
V-23  
Eixida 4 // Sagunt

Des de Castelló:
AP-7  
Eixida 50 // A-23 Sagunt/Terol/Saragossa
Direcció Sagunt
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activitats Museu de PreHistòria de valència
El museu realitza els caps de setmana visites guia-
des a l’exposició temporal i a la permanent, així 
com tallers didàctics. Per a participar, cal apun-
tar-se presencialment el mateix matí de l’activitat. 
Consulta els horaris en la seua pàgina web.

activitats centre arqueolòGic de l’alMoina
El centre realitza la visita-taller Des de l’Origen per 
a públic adult o familiar i les activitats Valentiae i 
L’Almoina, Testimoniatge del Passat, per a grups.  
Info: patrimoniohistorico@valencia.es
Tel. 96 208 41 73

Platges accessibles València
Malva-rosa i Cabanyal.

Platges accessibles sagunt
Cita prèvia en: 
Platja de l’Almardà: 
Tel. 664 389 371.
Platja de Port de Sagunt:
Tel. 664 389 165

Viu l’entorn

Sabies que...?

...en el Museu de Prehistòria de València 
s’exposa l’anomenat Apol·lo de Pinedo, 
estàtua romana de bronze, trobat de 
manera fortuïta en 1963 a la platja del 
mateix nom?

...l’Apol·lo de Pinedo va aparéixer sense 
la cama dreta, que va ser trobada després i 
retinguda pel seu descobridor fins que li la 
va vendre al museu anys després?

...a les sales del museu hi ha nombroses 
inscripcions ibèriques que a penes podem 
comprendre perquè la llengua ibèrica encara 
no ha sigut totalment desxifrada?

...entre les restes del jaciment de l’Almoina 
hi ha tres esquelets? Eres capaç de 
descobrir-los?

...un dels esquelets està mutilat i cremat? 
La mutilació es va produir en el 75 a.C. 
durant la guerra de Sertorio, en el curs 
de la qual la ciutat va ser completament 
arrasada.

On menjar i allotjar-se

Hotel ilunion aqua 4
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
www.ilunionaqua4.com

Hotel ilunion valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
www.ilunionvalencia3.com

Hotel ilunion valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
www.ilunionvalencia.com

Hotel els arenals
C/ Felisa Longas, 1, Playa de Almardá 
Sagunt
+34 962 608 067
www.elsarenals.com

restaurarse
Plaça Antiga Moreria, 3 / Sagunt
+34 658 469 446
restaurarse@gmail.com
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Aquesta ruta ofereix la possibilitat de conéixer l’illa de Tabarca, l’única 
habitada de manera permanent de la Comunitat Valenciana, i la lluita 
per la supervivència de les dones i homes que viuen en un mitjà tan 
bell com hostil. Es pot accedir a l’illa en un catamarà adaptat que part 
des de Santa Pola, a uns 8 quilòmetres, després d’haver gaudit el bany  
adaptat a les platges accessibles de la Gran Platja i la Platja de Llevant, 
situades en el mateix poble. Una vegada a l’illa, es proposa un recor-
regut per a aprendre la seua història i costums en el museu de Nova 
Tabarca, per a després apreciar millor la bellesa dels seus carrers, l’es-
glésia neoclàssica, les muralles i les diferents portes, en un entorn que 
destil·la mediterraneïtat pels quatre costats.

• Duració de la ruta completa: 4 hores aprox.
• Consulteu els horaris dels vaixells i del Museu Nova Tabarca. 
Existeixen banys adaptats públics en els voltants del museu.
• Cost: el corresponent al catamarà adaptat.
• Intenta no esperar a l’últim vaixell de retorn a Santa Pola per 
a evitar aglomeracions en el port de Tabarca.
• Protegiu-vos del sol i de les inclemències del temps.

Tabarca: fortalesa natural

santa pola i tabarca

TINGUEU EN COMPTE

Foto: stock.adobe.com



El Museu Nova Tabarca està instal·lat en l’edifici de l’Almadrava, 
usat per a conservar els arts de la pesca artesanal de la tonyina, 
base de l’economia de l’illa fins fa relativament pocs anys. En les 
dues sales que conté es mostra la història de Tabarca, del seu con-
junt històric i de les relacions amb el seu entorn natural i les altres 
poblacions. En la primera sala, per mitjà d’audiovisuals, s’explica el 
patrimoni de l’illa i els seus costums. En la segona, s’exposen objec-
tes arqueològics, plans, fotografies i arts de pesca usats a l’illa en el 
passat. Disposa, a més, d’un punt interactiu per a realitzar recorre-
guts virtuals pels fons marins i la pròpia illa.

Más información: www.alicanteturismo.com

1

Museu Nova Tabarca

Banys accessibles
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Des de València i Castelló:
AP-7 // A-7 // A-77 // A-70 
Direcció Múrcia
Eixida 22 cap a N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeroport
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

Des d’Alacant:
A-70 Direcció Múrcia
Eixida 22 cap a N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeroport
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

CONTACTE

ACCÉS TARIFA

Gratuïta

Tabarbús - Catamarà adaptat
Carrer Moll
03130  Santa Pola
+34 687 916 450 / +34 687 916 318
info@tabarbus.es / www.tabarbus.online

Museu Nova Tabarca
Passeig Miguel Ángel Blanco
03138 Illa de Tabarca
+34 965 960 175
museotabarca@alicante.es
www.alicante.es

Foto: stock.adobe.com

Foto: Lina SolerFoto: Lina Soler



La muralla que protegeix la població va ser iniciada en 1769 i projecta-
da per l’enginyer militar Fernando Méndez de Ras en temps de Carles 
III per a protegir les rutes comercials de vaixells dels atacs de corsaris, 
ja que l’Illa Plana va ser un dels punts calents de la seua activitat. Està 
realitzada en pedra amb la cara exterior de carreus. La pedra és arenisca 
de la pròpia illa, fàcil de treballar però fàcilment erosionable, per això 
sempre ha necessitat de restauracions freqüents. Disposa de bastions 
de defensa i tres portes: la Trancada, la d’Alacant i la de Llevant. Un 
recorregut per aquesta població fortificada permet contemplar les típi-
ques cases del pescadors, la casa del Governador i l’església parroquial 
de Sant Pere i Sant Pau, d’estil neoclàssic.

Més informació: www.alicanteturismo.com

2

Muralla
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Tourist Info Alacant
Avgda. de Niça, 22
03540  Alacant
+34 965 149 219
www.alicanteturismo.com

CONTACTE

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com Foto: Lina Soler
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Platges accessibles Santa Pola
Platja de Llevant i Gran Platja.

Viu l’entorn

Sabies que...?

...el nom original de l’illa fins a 
1770 era Illa Plana?
...l’illa original de Tabarka està en la 
costa de Tunísia?
...els seus habitants són descendents 
de genovesos, per això l’abundància 
de cognoms italians en la població de 
l’illa?
...en 1768 van ser rescatats els 
habitants de la Tabarka original, 
que eren genovesos esclavitzats, i van 
ser portats a Alacant i instal·lats a 
l’Illa Plana en 1770? A partir de 
llavors l’illa va passar a dir-se Nova 
Tabarca.
...els 296 habitants originals es van 
dedicar a la pesca com feien a la seua 
illa d’origen?
...en 2019 comptava amb 51 
habitants?
...mai ha tingut ajuntament perquè 
és considerada administrativament 
una partida rural de la ciutat 
d’Alacant (22 km) encara que 
Santa Pola està més a prop 
(a 8’4km)?

On menjar
i allotjar-se?

restaurante Mar azul
Platja Central, s/n 
03138 Illa de Tabarca 
+34 965 960 101 / +34 621 284 363
www.marazultabarca.com

la sidrería
C/ Sacramento, 15
03130 Santa Pola
+34 611 475 221
www.lasidreriadesantapola.com

Boulevard Puerto
Passeig Marina Miramar 
03130 Santa Pola
+34 966 845 705
www.boulevardpuerto.es

Hotel sercotel aG exPress
Àrea de Servei, Km 25 Autovia A-70 
03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

Hotel Playas de torrevieja
Carrer del Cap, s/n
03188 Torrevieja
+34 966 921 711
www.hotelplayasdetorrevieja.com





Orpesa
Benicàssim
Castelló de la Plana
Sagunt
València
Santa Pola
Illa de Tabarca

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