
Benicàssim està dissenyada per a 
millorar la qualitat de vida dels 
visitants i residents. Bona mostra 
d'això són els parcs i jardins que es 
distribueixen arreu de la trama 
urbana, integrats en les àrees 
residencials de manera que, en un 
agradable passeig, resulta senzill 
trobar un d'eixos espais dedicats al 
descans o l'esbargiment dels més 
xicotets.

Els trenta-tres parcs i jardins, de 
grandària mitjana, compten amb 
dotació, ja siga de jocs infantils i 
mobiliari urbà com de jocs adaptats, 

arbratge i punts d'aigua, per a fer 
l'estada tan agradable com siga 
possible. L’atenció i el manteniment 
és constant, amb una sèrie de labors i 
treballs encaminats a millorar l’estat 
botànic i ornamental en el temps.

A més, Benicàssim ha dotat diferents 
àrees de recreació per a gossos en 
punts estratègics del municipi.  

Tots els parcs són de lliure accés 
durant tot l'any.
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Mirador platja dels Terrers

Parc infantil Torre de Sant Vicent

Parc Públic Renaixença Plaça del País Valencià

Plaça de les Corts Valencianes Plaça de l'Estació

Plaça dels Oliveres

Jardí de la Mar i torre de Sant Vicent

Palauet municipal Vil·la Elisa

Parc infantil del Poliesportiu: Parc infantil del Poliesportiu Municipal per a xiquets de 0 a 12 anys. 
L'horari de gaudi del nou espai coincideix amb l'horari del Poliesportiu Municipal: de dilluns a 
divendres de 8 a 22 hores, dissabtes de 8 a 14 hores i de 16 a 22 hores, i diumenges de 8 a 14 hores.

Llegenda pictogrames

Trenet

Parc 
caní

Petanca Quiosc Platja Oasi de 
palmeres

Font Jardí 
botànic

Jocs 
tradicionals

Jocs per a 
majors

Fitness Esports Jocs Jocs
adaptats

Arbreda Parc 
forestal

Oliveres 
mil·lenàries

Lavabos

Amfiteatre Monument

1. Font del Senyor

2. Mirador platja dels Terrers

3. Parc d'Europa

4. Parc de les Nacions

5. Parc del Trenet

6. Parc forestal de Montornés

7. Parc infantil Torre de Sant Vicent

8. Parc Joan XXIII

9. Parc Baix Maestrat

10. Parc Illa Grossa

11. Parc Illes Columbretes

12. Parc Illot el Bergantí

13. Parc Illot el Mancolliure

14. Parc Illot el Mascarat

15. Parc Illot la Foradada

16. Parc la Ferrera

17. Parc Renaixença

18. Parc Serra d’Irta

19. Parc Vilamar

20. Plaça del País Valencià

21. Plaça de la Constitució

22. Plaça de les Corts Valencianes

23. Plaça de l'Estació

24. Plaça dels Oliveres

25. Zones verdes del barranc de Farja

26. Jardí de la Mar i torre de Sant Vicent

27. Jardí vora l’antiga estació

28. Palauet municipal Vil·la Elisa

29. Skate Parc

30. Parc de La Ratlla

31. Parc infantil poliesportiu

32. Parc infantil Pintor Tasio

33. Parc Forestal urbanització Las Palmas



Plataforma
giratòria

L'inici de la línia de ferrocarril 
Castelló-Tarragona va ser encarregat a 
l'empresa Companyia de Ferrocarrils 
del Nord, que tenia com a enginyer 
Joaquim Coloma. Des de llavors, 
l'evolució del ferrocarril ha estat sempre 
lligada a la ciutat i aquest parc és 
l'homenatge a eixa tradició.

El parc del Trenet és el de major 
superfície de la localitat amb 11.600 
metres quadrats de jardí i amb un 
al·licient especial, un recorregut 
ferroviari en miniatura en el qual, 
xiquets i grans, poden reviure 
l'experiència de pujar a un tren a vapor i 
també les locomotores dièsel i 
elèctriques tenen la seua presència ací.

L'Associació de Ferrocarril de Farja 
és l'encarregada de mantindre i fer 
funcional el circuit de camins de ferro 
i informar els visitants.

Pot visitar-se tots els diumenges al 
matí; al juliol i a l’agost amplia 
l’horari d'entrada a més dies a la 
setmana. Per a més informació: 
www.aafcas.es

Però a més, el parc compta amb un 
itinerari botànic senyalitzat molt 
característic, que permet descobrir 
una trentena d'espècies botàniques 
singulars, cosa que converteix aquest 
espai verd en un recinte ideal per a 
disfrutar en família.

Vagó original de passatgers

Parc infantil

Trapa taller Pont túnel

Pont

Plataforma giratòria

Passeig botànic

Túnel

Túnel

Trapa/taller

Vagó original

Estació de trens

Parc infantil

Parc infantil

Parc infantil

Torre d'aiguaCotxera

Plataforma
giratòria

Mirador
Pont


