
On podràs fer la Ruta de les Vil·les
i disfrutar dels nostres passejos marítims

APP TURISME
BENICÀSSIM
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Les platges de Benicàssim són molt més que platges. Són història quan et perds 
visitant les vil·les de Benicàssim i viatges fins a la Belle Époque. O quan 
descansant a l’ombra de la torre de Sant Vicent viatges a l’edat mitjana i imagines 
les costes assetjades per corsaris. Són esport, perquè en totes hi ha instal·lacions 
esportives, bé per a practicar-ne en terra ferma, bé per a endinsar-te en la mar a 
bord d’algun de les barques de l’Escola de Vela o pilotant una moto nàutica. 
També són esplai i relax si disfrutes d’una tranquil·la caminada pel passeig 
marítim i t’atures en alguna de les terrasses que ací i allà esguiten el recorregut 
amb una àmplia oferta gastronòmica. Són cultura quan visites les Biblioteques del 
Mar i deixes volar la imaginació mentre et submergeixes en el teu llibre preferit, 
escoltant el remor de la mar.

Descobreix Benicàssim, disfruta les seues platges, nota la seua calor.

La zona litoral de Benicàssim comprén una superfície de 7 km i es 
divideix de nord a sud en cinc platges: el Voramar, l’Almadrava, la 
Torre de Sant Vicent, els Terrers i l’Heliòpolis. Totes aquestes 
platges compten amb Bandera Blava i Certi�cació Mediambiental 
ISO-14001. A més les tres primeres estan guardonades amb el 
Distintiu “Q” de Qualitat Turística.

BANDERES BLAVES
La recerca de l’excel·lència en la seua oferta 
de serveis ha dut Benicàssim a aconseguir 
diversos guardons de reconeixement 
internacional, que s’atorguen únicament a 
aquelles platges que aconsegueixen els 
màxims nivells de qualitat ambiental i que 
busquen un equilibri entre l’ús del recurs 
natural i el respecte de l’entorn.

“Q” Qualitat
L’oferta turística de Benicàssim ha 
aconseguit la distinció “Q” atorgada per 
l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola i 
avalada per la Secretaria d’Estat de Turisme i 
per les comunitats autònomes. Un certificat 
que acredita la qualitat, seguretat i 
professionalitat dels serveis prestats per a 
garantir la millor experiència turística.

PLATGES ACCESSIBLES
Les platges de Benicàssim disposen 
d’accessos i passarel·les adaptades. En la 
platja de l’Almadrava hi ha un punt 
accessible atés per personal qualificat i amb 
dotació de material d’ajuda i cadires 
amfíbies.

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.: (+34) 964 300 102 - 964 300 962
Fax: (+34) 964 300 139
www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org - benicasim@touristinfo.net

• Certificada amb el Distintiu Q de Qualitat Turística   
 Espanyola. 

Estiu: Tourist Info Torre Sant Vicent
        Tourist Info Heliòpolis

S’estableixen les PROHIBICIONS següents:

-L’ús d’aparells de reproducció 
sonora que pertorben la 
tranquil·litat dels ciutadans.
-La presència de qualsevol animal 
domèstic en les platges.
-La pràctica de jocs o esports que 
representen molèsties o perill per 
a la integritat física de les 
persones. Han de jugar-se en els 
espais tancats a eixe efecte.
-La venda ambulant o 
propaganda.
-L’ús de motos aquàtiques sense 
titulació per al seu maneig, sense 
matrícula ni assegurança de 
responsabilitat civil.
-La navegació a menys de 50 m 

d’altres embarcacions o de la 
costa, ni a menys de 200 m de la 
platja.
-El bany amb bandera roja.
-Els banyistes i els usuaris 
d’embarcacions de recreació han 
de respectar les indicacions dels 
socorristes i les banderes de 
senyalització.
-L’acampada en la zona d’arena.
-Ús de detergents en dutxes o 
llavapeus.
-Qualsevol altra prohibició que 
estiga prevista en l’Ordenança de 
seguretat en l’ús i gaudi i 
aprofitament del litoral de 
Benicàssim.

COL·LABORA PER UNA PLATJA NETA

CARTA DE SERVEIS Temperatura mitja de Benicàssim: 22ºC 
Temperatura mitja de l’aigua: 18ºC

Farmàcia

Ambulatori

Recollida selectiva 
de residus

Graderia mirador

Monuments Zona biosaludable

Zona esportiva

Jocs infantils

Masajista

Zona d’esplai

Restaurant

Platja accessible a 
discapacitats

Pàrquing públic

Punt d’informació
turística

Aparcament 
bicicletes

Parada Bus

Parada Bus
Madrid - Benicàssim

Hotel

Pàrquing  discapacitats

informació sobre 
normes de conducta

Informació municipal

Accés a platges 
per a vehicles

Camping

Quiosc/paradeta

Biblioteca

Caixer

Mercat ambulant

Església

Bústia de correus

Recollida selectiva 
de residus

Baret de platja

Taxi

Punt accessible a 
discapacitats

Vial de vianants 
d’accés a la platja

Dutxes

Servei de vigilància
Socorrisme

Primers auxilis

Font

Lloguer de para-sols, 
gandules i patins

Senyalització de l’estat de la 
mar amb bandera

Senyalització d’eixida i 
entrada d’embarcacions

Zona d’embarcacions 
900m2

Gossos no

WC

Llavapeus *

Papereres* Punt Wi�

Alberg

Per a confirmar la vigència de les dades i 
informació per canvis d’última hora, consulteu 
la web: http://turismobenicassim.com

*Cada 50 metres en totes les platges:

CARRIL BICI
VIA VERDA
PASEIG MARÍTIM
PASAREL·LA P. MARÍTIM PLATJA
PASEIG MARÍTIM PEATONAL
ESPIGÓ ACCESSIBLE

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



PLATJA DE L’HELIÒPOLIS PLATJA DELS TERRERS PLATJA DE LA TORRE SAN VICENT
LLARGÀRIA   650 M. - AMPLÀRIA   85 M.LLARGÀRIA   1.730 M. - AMPLÀRIA   35 M.LLARGÀRIA   2.650 M. - AMPLÀRIA   50 M.

LLARGÀRIA   600 M. - AMPLÀRIA   60 M. LLARGÀRIA   500 M. - AMPLÀRIA   60 M.

PLATJA DE L’ALMADRAVA PLATJA DE VORAMAR

Eurosol

PLATJA DE L’HELIÒPOLIS
PLATJA DE LA TORRE 
SAN VICENTPLATJA DELS TERRERS PLATJA DE L’ALMADRAVA PLATJA DE VORAMAR

Escola de vela

Està recorreguda per un extens passeig 
marítim en què el passejant a més de 
disfrutar de la companyia del mar pot usar els 
serveis de la Biblioteca. En aquesta platja 
comença la Ruta Cicloturística i Paisatgística 
de 16 km, que connecta amb Castelló i amb 
la Via Verda de la Mar fins a Orpesa.

En temporada estiuenca es duen a terme 
diverses activitats al passeig marítim, com la 
fira d’artesania, i activitats a la platja com 
gimnàstica, animació turística i cinema, entre 
altres.

Paradeta de lloguer d’ombrel·les, hamaques i 
patins, vòlei i rugbi platja, jocs infantils. Zona 
d’embarcacions, Escola de Pesca i lloguer de 
planxes de surf. Guardonada amb el distintiu 
de la Bandera Blava dels Mars d’Europa i 
amb l’ISO 14001 de Gestió Mediambiental.

 

Ací descansen els pals de l’Escola de Vela de la 
Generalitat Valenciana, on  s’imparteixen 
cursets per a tots aquells que es vullguen 
iniciar en el plaer de la navegació a vela. 
Àmplia platja caracteritzada per una passare-
l·la vora el mar. Ofereix dues zones diferen-
ciades: una de fina arena, on se situa l’Escola 
de Vela, i una altra de cudols amb una bella 
vista panoràmica des d’un mirador.

Està recorreguda en tota la seua llargària per 
passarel·les de fusta que permeten donar 
llargs passejos vora la mar. A l’estiu s’hi duen a 
terme diferents activitats, com cinema en la 
platja, etc. Guardonada amb el distintiu de 
Bandera Blava dels Mars d’Europa i amb l’ISO 
14001 de Gestió Mediambiental.

Anomenada així per la magnífica torre 
sentinella del segle XVI que la domina, és una 
de les més concorregudes durant l’estiu i 
durant tot l’any. S’hi donen cita multitud 
d’activitats diürnes i nocturnes durant tot 
l’estiu, com el Festival d’Havaneres, el Festival 
de Balls de Saló o la Nit de Sant Joan. També 
s’hi fan activitats d’animació turística, gimnàs-
tica en la platja i nombrosos campionats 
esportius.
Platges de fina arena i suau pendent amb 
nombrosos serveis per a la seua atenció així 

com la presència de monitors a fi d’acostar 
l’oferta lúdica a aquells que vullguen xalar més 
activament a la platja.

Disposa de passeig marítim de vianants, pistes 
de vòlei, jocs lúdics per a xiquets, així com 
parades de lloguer de para-sols, hamaques i 
patins. 
Guardonada amb el distintiu de Bandera Blava 
dels Mars Nets d’Europa, amb l’ISO 14001 de 
Gestió Mediambiental i amb la "Q" de Qualitat 
Turística.

La platja del Voramar es caracteritza per la 
tranquil·litat de la zona residencial on està 
ubicada. Al llarg de les platges de la Torre, de 
l’Almadrava i del Voramar, i gràcies a la 
situació privilegiada, des del passeig marítim 
es poden contemplar les esplèndides vil·les 
de principis del segle XX. És en aquest idíl·lic 
passeig on va començar l’activitat turística de 
Benicàssim. En destaca Vil·la Elisa, de 
propietat municipal, amb un magnífic jardí 
que l’envolta.

Platja de fina arena i suau pendent amb 
nombrosos serveis per a la seua atenció. 
Disposa de passeig marítim de vianants, 
parades de lloguer de para-sols, hamaques i 
patins. 

Guardonada amb el distintiu de Bandera 
Blava dels Mars d’Europa, amb l’ISO 14001 
de Gestió Mediambiental i amb la "Q" de 
Qualitat Turística.

Aquesta platja conserva aquest nom en 
referència al fet que antigament s’hi instal·lava 
un d’aquests artefactes de pesca. Igual que 
les platges del Voramar i de la Torre de Sant 
Vicent, està flanquejada per un passeig 
marítim exclusivament de vianants, cosa que 
proporciona una sensació de tranquil·litat. És 
una platja de fina arena i suau pendent. Una 
de les característiques més importants és ser 
platja accessible. Disposa de passarel·les fins 
a la vora, vestidors, serveis i cadires amfíbies 
amb personal qualificat al servei de tots 
aquells banyistes que ho necessiten. Posseeix 
parades de lloguer de para-sols, hamaques i 
patins. Disposa de Biblioteca del Mar i passeig 
marítim de vianants.

Guardonada amb el distintiu de Bandera 
Blava dels Mars Nets d’Europa, amb l’ISO 
14001 de Gestió Mediambiental i amb la "Q" 
de Qualitat Turística.

Gossos no

Cada 50 metres en totes les platges:

Prohibit gossos en totes les platges:

Prohibit anar en bicicleta en tot el passeig peatonal

Llavapeus PapereresDutxes


