
Benicàssim ofereix una destinació turística especialitzada en turisme 
familiar. Una àmplia oferta d’allotjament i restauració adaptada a les 
necessitats de les famílies, especialment enfocades al públic infantil.

L’oferta es completa amb un ampli ventall d’activitats d’animació infantil, 
propostes d’esplai i entreteniment per a tota la família i platges certificades 
amb la Bandera Blava dels Mars d’Europa, amb la “Q” de Qualitat Turística 
i la Norma ISO 14001 de Gestió Mediambiental.

Benicàssim compta amb diverses ofertes d’esplai ecosaludables per a 
xalar en família. Rutes cicloturístiques: ideals per a aquelles famílies que 
vullguen conéixer el paisatge de Benicàssim de manera tranquil·la i 
saludable. Un recorregut circular amb un desnivell adaptat al més menut 
que disposa en el seu recorregut d’àrees de descans en què disfrutar de 
l’entorn.

Disfruta de Benicàssim en família.

Benicàssim, municipi turístic familiar certificat per: Tour & Kids

EMERGÈNCIES    112
AJUNTAMENT       964 300 962
POLICIA LOCAL   964 303 500
GUÀRDIA CIVIL   062
TOURIST INFO BENICÀSSIM CASA ABADIA (CENTRAL)
Sant Tomàs, 74 - 76. 12560 Benicàssim (Castelló).
Tel.: 964 300 102 - 964 300 962 
F. 964 300 139 / www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net

TOUR & KIDS, CLUB DE PRODUCTE DE TURISME FAMILIAR 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
www.tourandkids.com

CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
Tel.: 628 117 060

VIES VERDES
www.viasverdes.com

LA SÀRIA TURISME, RUTES I VISITES GUIADES
Tel: 635 120 029  / www.lasaria.com

ITINERANTUR
Tel: 611 496 058  / www.itinerantur.com

KRISTAL BOLERA
C/ Dels frares s/n. 12560 Beniàssim (Castelló)
Tel. 964 305 150  / www.kristalbolera.com

ESTABLIMENTS CERTIFICATS PER TOUR & KIDS
CLUB DE PRODUCTE DE TURISME FAMILIAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A més, existixen altres establiments amb oferta familiar. Consulte la nostra web.

AQUARAMA 
T. (+34) 964 303 321 
www.aquarama.net

BONTERRA PARK
T. (+34) 964 300 007 
www.bonterrapark.com 

HOTEL BERSOCA
T. (+34) 964 301 258 
www.hotelbersoca.com

HOTEL INTUR ORANGE
T. (+34) 964 394 400
www.intur.com

ITINERANTUR
T. (+34) 611 496 058
www.itinerantur.com

ROTOTOM SUNSPLASH
T. (+34) 964 305 220
www.rototomsunsplash.com

BENIKARTS 
Carretera Nacional 340, km. 987
Tel.: 964 303 603 / vwww.benikarts.com

AQUARAMA
Ctra. N-340 Km 986,8 - AP-7 Salida 46
Tel.: 964 303 321 / www.aquarama.net 

ASSOCIACIÓ CULTURAL FERROCARRIL DE FARJA
PARC DEL TRENET
Plaça del Trenet s/n, Benicàssim
www.aafcas.es

LLOGUER DE VEHICLES KASSIMRENT
Lloguer de scooter, automòbils i furgonetes
C/ Bisbe Serra, 5 - 12560 Benicàssim
Tel.: 964 047 957 /  www.kassimrent.com

LLOGUER DE BICICLETES
UJI BIKE
Av.Castelló, 58
Tel.: 663 221 206 / www.ujibike.com

ENERGY BIKES
C/ Albéniz, 14 
Tel: 964 392 506 i 689 037 316 
www.energybikes.es

PRÉSTEC GRATUÏT DE BICICLETES
Pavelló d’esports - C/Torre San Vicent s/n
Tel.: 964 302 662

NORMES GENERALS
-Cuida les instal·lacions i l’entorn.
-Deposita el fem en les papereres i contenidors.
-En cas d’emergència podeu telefonar al 112

APP TURISME
BENICÀSSIM

CENTRE INTERPRETACIÓ 
TORRE SANT VICENT

Play Store
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Ecoruta familiar:
Una aposta ferma per l’ecoturisme que brinda la possibilitat de conéixer el 
privilegiat entorn natural de Benicàssim, un espai enclavat entre la mar i les 
muntanyes que ofereix gran varietat de flora i fauna i un paisatge ple de 
contrastos.

Via Verda de la Mar:
La que abans era via de comunicació ferroviària entre Benicàssim i Orpesa és ara 
un recorregut ecosaludable que permet el trànsit tant amb bicicleta com a peu. 
En el seu recorregut, sempre vora el mar, es té l’oportunitat de contemplar dos 
de les torres sentinelles que protegien la costa benicassuda dels atacs pirates.

Per als més aventurers Benicàssim ofereix rutes de senderisme adaptades a les 
necessitats familiars, entre les quals destaquen la que duu fins al castell de 
Montornés o la ruta de les Agulles de Santa Àgueda, que partint del mateix 
Ajuntament i amb un itinerari circular permet veure alguns dels més bells 
paisatges de Benicàssim.

El turisme cultural també té cabuda entre l'oferta turística familiar de 
Benicàssim. La visita guiada al centre d’Intrepretació Torre de Sant Vicent i les 
visites al centre d'Interpretació de la Bartola són només dues de les moltes 
ofertes que t'ofereix Benicàssim perquè pugues gaudir del turisme familiar en 
qualsevol època de l'any.

On podràs realitzar ecorutes
i disfrutar de les nostres platges

Imprés en paper reciclat.                           Per favor, si ja no em necessites deposita’m al contenidor blau.



PER ALS MÉS MENUTSCAPBUSSA’T EN LES NOSTRES PLATGESCONEIX EL NOSTRE PATRIMONI AVENTURA EN FAMÍLIA

La singular evolució històrica de Benicàssim 
l’ha dotat d’un ampli patrimoni artístic de què 
disfrutar durant tot l’any. 

La Ruta de les Vil·les, que recorre el passeig 
marítim entre l’hotel Voramar i la torre de Sant 
Vicent, ens traslladarà a la Belle Époque 
benicassuda i a l’apogeu del turisme senyorial 
de finals del segle XIX i principis del XX. Si ens 
endinsem en la ciutat trobarem l’església de 
Sant Tomàs de Villanueva, o el Teatre 
Municipal, que durant tot l’any ofereix una 
variada programació de teatre, música, tallers, 
exposicions i cinema.

I si el patrimoni històric tangible és important, 
no en són menys les festes populars. Des de 
les patronals en honor a sant Antoni i santa 
Àgueda al gener, la romeria a la patrona al 
febrer, a les de sant Tomàs de Villanueva al 
setembre, passant per la màgica Nit de Sant 
Joan el 23 de juny.

Benicàssim compta amb una línia de platja de 
més de sis quilòmetres, banderes blaves, la 
“Q” de Qualitat Turística Espanyola i la ISO 
14001. Parlar del Voramar, l’Almadrava, la 
Torre de Sant Vicent, els Terrers i l’Heliòpolis 
és parlar de platges de qualitat i adaptades 
tant a les necessitats familiars com a aquelles 
persones amb diversitat funcional que 
desitgen disfrutar d’un bany en les aigües de 
la Mediterrània.

L’esplai i la diversió de les nostres platges es 
completa amb la pràctica de diversos esports 
i activitats. Voleibol, pesca esportiva, vela, 
gimnàstica de manteniment, ioga, surf de vela 
i zones de jocs infantils segurs per als més 
menuts.

Benicàssim compta també amb dues Bibliote-
ques del Mar, que amb un ampli catàleg de 
lectura infantil ofereix la possibilitat de 
submergir-se en un món de fantasia disfrutant 
de l’experiència de llegir vora el mar en un 
oasi rodejat de palmeres.

Benicàssim no s’oblida de les famílies més aventu-
reres i per això els té preparada tota una oferta 
d’esplai i entreteniment.

Començarem en el minigolf o la pista de birles i 
anirem pujant d’intensitat i emoció quan pilotem el 
nostre kart a tota velocitat o ens llisquem per algun 
dels tobogans del Parc Aquàtic Aquarama, que amb 
la seua diversitat d’atraccions brinda diversió per a 
tota la família. L’skatepark de Benicàssim ofereix la 
possibilitat de practicar les més arriscades cabrioles 
sobre monopatins, bicicletes acrobàtiques o patins, i 
sempre dins d’un circuit preparat per a la pràctica 
d’aquestes disciplines.  

Per als amants de la naturalesa, Benicàssim també 
ofereix la possibilitat de fer rutes al parc natural del 
Desert de les Palmes. I per als futurs aventurers  que 
encara no han fet els primers passos , la piscina 
municipal  ofereix un programa de natació infantil i 
psicomotricitat pensat per a potenciar el desenvolu-
pament dels més xicotets.

Durant tot l’any el Teatre Municipal de Benicàssim 
disposa d’una programació adaptada per a aquestes 
edats. A més, els tallers de manualitats, jocs tradicio-
nals i d’educació mediambiental, titelles, etc, són 
algunes de les moltes opcions que completen aquesta 
oferta d’oci. Benicàssim ofereix el programa “Gaudeix 
el dissabte”: un conjunt d’activitats d’entreteniment i 
formació orientades a xiquets dels 2 als 12 anys que 
ofereix diverses activitats adaptades a cada grup 
d’edats. 

Durant l'època estival Benicàssim compta amb una 
oferta única perquè obri les seues dues biblioteques 
vora la mar perquè l'experiència de la lectura siga 
encara més enriquidora per als xiquets.

També s'ofereixen visites guiades per a públic familiar 
amb diferents gimcanes, així com el festival infantil 
“Torre a la Vista” i el festival de màgia “Imagina 
Benicàssim”. A més, el Centre d’Interpretació Torre de 
Sant Vicent ofereix visites guiades amb experiència de 
realitat virtual.


