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Benicàssim,  
la millor elecció tot l’any

Platges del Voramar, 
Almadrava i

Torre San Vicente
 i Oficina de Turisme

Gestió ambiental
Platges de Benicàssim

Bandera Blava
Platges de Benicàssim

Platges de Benicàssim
i Oficines de Turisme

PIC (Punt d’Informació 
Col·laborador del Parc)

Benicàssim
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Amb més de sis quilòmetres de platges d’excel·lent qualitat, Benicàssim ha sigut tradi-
cionalment una destinació turística d’estiu. Però, des de fa ja uns anys, l’àmplia oferta 
d’esplai i cultura ha fet de Benicàssim una destinació turística que molta gent tria 
durant tot l’any.

Patrimoni, naturalesa, cultura, gastronomia, esport, música, salut i lleure conformen un 
ampli ventall de possibilitats perquè turistes de qualsevol edat puguen disfrutar de les 
meravelles de Benicàssim. Açò, unit a un excel·lent clima mediterrani, fa de Benicàssim 
una destinació idíl·lica durant qualsevol època de l’any.

VIL·LA ELISA



6

Platges de Benicàssim
Benicàssim respira la tranquil·litat del 
Mediterrani. La seua brillant costa, que 
comprén una superfície de quasi set 
quilòmetres, es divideix de nord a sud en 
cinc platges:

 - el Voramar
 - l’Almadrava
 - la Torre de Sant Vicent
 - Els Terrers
 - l’Heliòpolis

Totes tenen la qualitat com a senya 
d’identitat. De fet, compten amb Bandera 
Blava i Certificació Mediambiental 
ISO-14001. I per si no fóra prou, les 

tres primeres estan guardonades amb 
el distintiu “Q” de Qualitat Turística i el 
compromís de Qualitat Turística.

Amb l’objectiu que ningú es quede sense 
gaudir de les bondats de la costa beni-
cassuda, a la platja de l’Almadrava hi 
ha un punt accessible amb passarel·les 
adaptades, atés per personal qualificat i 
amb dotació de material d’ajuda i cadires 
amfíbies. A les platges de l’Heliòpolis, la 
Torre de Sant Vicent i el Voramar hi ha 
també punts accessibles.

Les platges de Benicàssim són molt més 
que arena i sol. Descobreix-les.

Descobreix Benicàssim, disfruta de les seues platges
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L’Almadrava i l’Heliòpolis

PLATJA DELS TERRERS

PLATJA DELS TERRERS PLATJA DE LA TORRE DE SANT VICENT

PLATJA DE L’ALMADRAVAPLATJA DEL VORAMAR

PLATJA DE L’HELIÒPOLIS

Platges de l’Almadrava,
Torre de Sant Vicent i Voramar

i Oficina de Turisme

Gestió ambiental
Platges de Benicàssim

Bandera Blava
Platges de Benicàssim

Platges de BenicàssimBenicàssim platges
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Sabies que Benicàssim va viure l’alegria 
de la Belle Époque? La burgesia valen-
ciana va ser la primera a enamorar-se 
de la bella panoràmica mediterrània 
benicassuda. Des de finals del segle 
XIX, la flor i nata de la nostra societat, 
captivada per Benicàssim, va començar 
a construir coquetes segones residències 
que avui queden en l’anomenada Ruta 
de les Vil·les, i que convertiren aquesta 
població en un focus turístic pioner en 
el Mediterrani. El caràcter dels propie-
taris va marcar dues zones diferen-
ciades: l’Infern (per les constants festes) 
i la Cort Celestial (amb la tranquil·litat i 
l’assossec com a senya d’identitat),amb 
els Llimbs com a àrea de confluència de 
les dues zones. Avui en dia conformen 
un lloc idíl·lic on tota família pot passar 
unes vacances inoblidables, de manera 
relaxada i disfrutant de l’entorn.

Vil·les de Benicàssim
L’Ajuntament posa a la disposició de 
tots els visitants el servei d’audioguies 
descarregable des de la pàgina web de 
turisme: 

www.turismobenicassim.com

Cada audioguia està disponible en 
sis idiomes (valencià, castellà, anglés, 
francés, alemany i italià).
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Disfruta
de la ruta de les vil·les

passejant vora el mar

VIL·LA ELISA

VIL·LA AMPARO

VIL·LA VICTORIA

VIL·LA VICTORIA
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A pocs quilòmetres de Benicàssim hi ha 
un espai per a l’esbarjo ecosaludable 
amb una riquesa faunística, vegetal i 
geològica envejable. Es tracta del Desert 
de les Palmes, un dels vuit parcs naturals 
de la província de Castelló. Format per 
3.200 hectàrees protegides, des del pic 
més alt (pic el Bartolo, 729 m) es poden 
albirar, en els dies clars, el pic del Montgó 
(a la Marina Alta), o la reserva marina de 
les illes Columbretes. D’obligatòria visita 
és la microreserva floral de les Agulles 
de Santa Àgueda (540 m), que ofereix 
uns cromatismes sense igual, fruit d’una 
frondosa i variada vegetació. Aquest 
preciós paisatge compta amb nombrosos 
brolladors com la font Tallada, la font 
del Senyor o la font de la Teula, que 
completen l’encantadora panoràmica.

Aquest parc natural és a més referència 
obligada per als amants del senderisme 
i el cicloturisme. Hi ha 10 rutes senyalit-
zades, a banda de 3 rutes per a la pràctica 
de la bicicleta de muntanya (BTT).

Centre d’Interpretació La Bartola.
Informació del Parc Natural, amb exposicions, 
passes d’audiovisuals, monogràfics, etc.
Horari, tots els dies: de 9:00h a 14:00 h
Telèfon: 964 333 687
E-mail: paratge_desert@gva.es

Parc Natural 
del Desert de les Palmes

Perd-te en la natura
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ LA BARTOLA

ANTIC MONESTIR CARMELITÀ

ANTIC ANTRE DE RETIR ESPIRITUAL
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MONESTIR VELL

La pau que es respira al Desert de les 
Palmes va dur els carmelites descalços a 
alçar en una plana entre barrancs i a 500 
metres d’altitud el seu primer monestir. 
Es va construir entre els anys 1697 i 
1733, però en 1783 una sèrie de pluges 
torrencials van causar uns moviments 
de terra que feren malbé l’estructura de 
l’edifici, i els frares es van veure obligats 
a abandonar-lo i buscar una ubicació més 
segura.

Avui, en contemplar les ruïnes, el visitant 
pot disfrutar d’un dels llocs més encan-
tadors i poètics del Desert de les Palmes. 
Amb el Mediterrani com a fons, aquestes 
empremtes del passat descobreixen una 
estampa de serena bellesa que convida 
a rememorar la senzillesa i la santedat 
viscudes allà quotidianament durant un 
segle.

MONESTIR NOU

Després d’abandonar de les anti-
gues dependències, es va començar 
l’edificació del nou monestir a pocs 
metres de l’antic entre els anys 1784 
i 1791. L’edifici, de sòbria i elegant 
presència, segueix en l’estructura les 
indicacions marcades per la regla dels 
carmelites i per santa Teresa de Jesús: 
distribueix les distintes dependències 
conventuals al voltant de l’església, que 
n’ocupa el centre, tant físic com vital. 
Envoltant el temple hi ha les habitacions 
i espais comuns, tant de la comunitat reli-
giosa com del Centre d’Espiritualitat. 

Entre els religiosos que van habitar 
aquest espai d’arreplegament destaca fra 
Antonio de Jesús María, un germà carme-
lita que, entre altres coses, va destacar 
per l’estudi de les herbes aromàtiques i 
per començar a elaborar i comercialitzar 
el conegut Licor Carmelità de Benicàssim, 
una de les nostres joies gastronòmiques.

Monestir Carmelità
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MONESTIR CARMELITÀ
Per a més informació sobre 
l’església i el Museu d’Art Sacre: 
964 300 950. 

Retir espiritual en plena natura

MUSEU MONESTIR CARMELITÀ

Per a retirs espirituals i meditació:
Les Ermites: 964 300 950.
Centre d’Espiritualitat: 964 300 786.
Casa d’oració: 964 302 467.
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Castell de Montornés: 
Desert de les Palmes
Benicàssim va ser un feu àrab dependent del castell de Montornés, del segle XI. Es 
disposava en alqueries disseminades per tot el terme actual. En 1242 va passar a 
propietat de Pere Sanç, escrivà del rei Jaume I, en compensació pels seus serveis en 
la conquesta. Situat sobre un escarpat cim en el Desert de les Palmes, que ofereix una 
inquietant vista, la fortalesa forma un triangle defensiu amb la torre de Sant Vicent i 
amb la cassoleta de Salandó.

Patrimoni cultural dels segles XI i XVI
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Erigida en el segle XVI, aquesta talaia s’alça altiva en l’extrem sud del passeig marítim 
Bernat Artola, i constitueix una de les 18 torres sentinella que hi havia al llarg del 
nord valencià. La zona vivia moments d’autèntica inseguretat a causa dels continus 
atacs corsaris. Precisament l’anomenada olla de Benicàssim, lloc arrecerat per al calat 
d’embarcacions, constituïa un dels llocs preferits per al desembarcament de corsaris 
i barbarescos. D’ací que a mitjan segle XVI es construïra la torre de Sant Vicent, per 
decisió de les Corts de Montsó.  En la actualitat, acull el Centre d’Interpretació Torre de 
Sant Vicent, un espai expositiu i interactiu dedicat a donar a conéixer el context històric 
en què es van edificar les torres de guaita de Sant Vicent i de Sant Julià, que mostra 
diversos aspectes relacionats amb la pirateria i el sistema de defensa de la costa del 
Regne de València entre els segles XVI i XIX.

Torre de Sant Vicent
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Església de
Sant Tomàs de Villanueva

Arquitectura neoclàssica
La parròquia de Sant Tomàs de Villanueva va ser construïda amb els auspicis de 
l’il·lustrat valencià Francesc Pérez Baier, amb la qual cosa l’estil neoclàssic, corres-
ponent a l’època, és de pur racionalisme i queda ben palés quan un admira les línies 
rectes, l’harmonia i la falta d’ornamentacions barroques, tan habituals en altres esglé-
sies valencianes. Les columnes i capitells, així com les distribucions arquitectòniques 
pertanyen a l’època de la Il·lustració.

Va començar a construir-se en 1769, i no va acabar-se fins a 1776. Dins, els visitants 
podran trobar pintures de Camarón, artista del segle XVIII nascut a Sogorb (Alt Palància), 
com és el cas del gran quadre que domina l’església, o els frescos de la cúpula. És reco-
manable, durant la visita, admirar les pintures de l’artista local mentre es recorre la 
planta del temple, rectangular, amb una sola nau en forma de creu llatina i sense cape-
lles laterals.

Es tracta d’un temple al qual Benicàssim guarda especial afecte. No només perquè està 
dedicat al patró de la vila, que també posa nom a la festa major de la localitat, sinó 
perquè la construcció va marcar l’emplaçament i la formació de l’actual poble. És, per 
tant, el símbol del naixement de Benicàssim.
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PARC DEL TRENET
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Aventura 
en família
Diversió per a tots

Benicàssim ofereix un destinació turística 
perfecta per a tota la família. Una àmplia 
oferta d’activitats i animació adaptada a 
les necessitats de grans i menuts i espe-
cialment enfocades al públic infantil.

Un exemple és el parc del Trenet, tot un 
homenatge al món del tren on els més 
menuts podran veure i pujar en trenets a 
vapor, fidels reproduccions a escala dels 
seus germans majors.

-Parc Aquàtic:
 Aquarama Ctra. N-340, Km 986,8.       

Tel: 964 303 321 / www.aquarama.net
- Circuit Karts:
 Benikarts Carretera N-340, Km.987.  

Tel: 964 303 603 / www.benikarts.com
-Associació Cultural Ferrocarril de Farja.

Parc del Trenet s/n (estiu: matins de 
10h a 12.45 i vesprades de 18h a 
20.45) (hivern: diumenges al matí de  
11h a 13h.)  www.aafcas.es

- Kristal Bowling. 
 Carrerassa dels Frares s/n. 
 Tel: 964 305 150 / www.kristalbolera.com
- Skatepark: Avinguda Ferrocarril (al 

costat deL poliesportiu la Carrerasa)
- Cine-Teatre. Plaça Constitució, 3
 Tel: 964 303 169

VIA VERDA DEL MAR
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Rutes i itineraris
naturals Turisme

ecosaludable

sentinella que protegien el litoral dels 
atacs pirates. 

I per als més aventurers Benicàssim 
ofereix rutes de senderisme perfectes 
per al turisme familiar. És el cas de les 
que pugen fins al castell de Montornés 
o la ruta de les Agulles de Santa Àgueda, 
que amb un itinerari circular permeten 
als visitants arribar als més bells 
paisatges de Benicàssim, i endur-se com 
a record d’aquesta destinació una vista 
verda inoblidable i complementària a les 
belles platges. 

Així mateix les rutes BTT que discorren 
pel Desert de les Palmes complementen 
l’oferta ecoturística de Benicàssim.

Benicàssim fa una aposta ferma per 
l’ecoturisme i brinda la possibilitat 
de conéixer el seu privilegiat entorn 
natural, un espai enclavat entre el mar i 
les muntanyes que ofereix gran varietat 
de flora i fauna i un paisatge ple de 
contrastos. 

Via Verda del Mar: l’antiga via de comu-
nicació ferroviària entre Benicàssim i 
Orpesa és ara un recorregut ecosalu-
dable ideal per a travessar amb bicicleta 
o a peu, disfrutant de la panoràmica que 
ofereix la costa. Inclou dos de les torres 

VIA VERDA DE LA MAR
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DESERT DE LES PALMES 

RUTA CICLOTURÍSTICA I PAISATGÍSTICA
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Posa’t en forma a Benicàssim
Piscina Municipal. 

C/ Torre San Vicent, 41. Tel: 964 302 527

Pavelló Poliesportiu.

C/ Torre San Vicent, 41. Tel: 964 302 662

Poliesportiu Mas de Frares   

C/ Mas dels Frares.  Tel: 964 394 047- 650 359 371

Escola de la Mar de Benicàssim.

Av. Ferrandis Salvador, 49. Tel: 964 303 251

El bon clima i la particular orografia 
de Benicàssim són dos atractius que 
permeten a la vila ser una destinació 
perfecta per a realitzar tota mena 
d’activitats esportives. Tant si t’estimes 
més els esports d’interior com si deci-
deixes disfrutar de la naturalesa mentre 
practiques el teu esport favorit, Beni-
càssim continua sent l’elecció més bona 
tot l’any.

Activitats
i esdeveniments esportius
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Esdeveniments esportius
• 10k-5k festes de Sant Antoni – gener
• Mitja Marató internacional Benicàssim- – març
• Mediterraean Xtrem – competició MTB- abril
• Open de voleibol platja A2 – Torre Sant Vicent – juny
• Volta Ciclista a la província de Castelló.- juny
• 10 K -5k Platges de Benicàssim- juny
• Torneig d’handbol platja - juny
• Inici d’activitats esportives dirigides estiu- 
          Poliesportiu Municipal - juliol
• Torneig de rugbi platja (memorial Miguel Mundo) – juliol
• Marxa al Bartolo – juliol
• Open de futvòlei -juliol
• Torneig de tennis platja- juliol
• Regata Benicat - juliol
• Travessia nadant Benicàssim - agost
• 10k Nocturn Benicàssim. agost
• Torneig de tennis platja- agost  
• Concurs de pesca  -memorial Petete- setembre
• Torneig de tennis Benicàssim – Torremar- setembre
• Inici d’activitats esportives dirigides hivern- 
          Poliesportiu Municipal
• Triatló InfinitriMan- octubre
• Open internacional de taekwondo – octubre
• Sant Silvestre de Benicàssim – desembre

ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM
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La vida moderna imposa ritmes de vida que 
afecten directament el nostre benestar i la 
nostra salut. Per això, cada vegada són més 
les persones que busquen, en els períodes 
de descans i vacances, fórmules fórmules 
de turisme que els permeten recuperar-se 
del desfici, l’estrés, el cansament… o dels 
mals hàbits que comporten. 

Es tracta de desconnectar de l’estil de vida 
frenètic i esgotador per a trobar l’equilibri 
entre cos i ment.  Per a aconseguir aquests 
objectius, Benicàssim compta amb un 
entorn immillorable i amb una sèrie 
d’establiments especialitzats que estaran 
al servei de turistes i visitants.

HOTEL INTUR BONAIRE (****) 

HOTEL INTUR BONAIRE

HOTEL INTUR ORANGE

INTUR ORANGE (****) INTUR AZOR (***) 
www.intur.com

S’efectuen tècniques de tractament en 
piscina termal com ara teràpia integral 
aquàtica, reeducació postural, pilates i 
massatges terapèutics en cabina, duts 
a terme per fisioterapeutes especialit-
zats. Disposa també de jacuzzi, sauna 
i bany turc. A més, els hotels compten 
amb amplis i frondosos jardins, gimnàs, 
piscina exterior, zona infantil, camps de 
futbol, lloguer de bicicletes, pàdel i mini-
golf; tot això, molt prop de la mar.

Tenen la certificació Q Qualitat Turís-
tica i el Compromís de Qualitat Turís-
tica Espanyola, avalat per la Secretaria 
d’Estat de Turisme.

HOTEL INTUR AZOR

Plaer, salut
i benestar
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HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET

BENICÀSSIM INSPIRA 

Benicàssim Inspira, experiències turístiques de 
salut i benestar, és una proposta integrada en el 
club de producte Benicàssim Destinació Turís-
tica Saludable i està coordinat per Bodywisdom 
Spain juntament amb Kinesis centre de Fisio-
teràpia i Turisme Benicàssim. 

La salut i el benestar són les màximes propostes, 
en les quals estan presents el relax, el descans, 
la qualitat de vida, la sostenibilitat, les expe-
riències gastronòmiques i l’equilibri cos i ment 
en un entorn espectacular al costat de la mar.

HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET(****) www.palasiet.com

Tractaments amb talassoteràpia que consisteixen en l’aprofitament dels efectes bene-
ficiosos dels elements marins amb un fi preventiu o curatiu, de manera que s’empren 
de manera terapèutica l’aigua de mar, els fangs marins, algues i totes les altres substàn-
cies del medi marí, com el plàncton i fitoplàncton. Es realitzen tècniques d’hidroteràpia, 
electroteràpia, mesoteràpia, pressoteràpia, fitness, tractaments mèdics de nutrició, 
antiestrés, aprimament i bellesa. Disposa també de dues piscines exteriors d’aigua 
marina i 20.000 m2 de jardins.

Tot això, en un enclavament privilegiat sobre el mar, en un entorn de bosc autòcton 
mediterrani. 

Ostenta la certificació de qualitat ISO 9001 i és membre de la Societat Espanyola de 
Talassoteràpia.
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TEIXIDORES DE BOIXET

GEGANTS

FESTES SANT ANTONI

VEREMA

DIA DE LES PAELLES

DESFILADA DE LA COQUETA
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Majoritàriament, les festes en la loca-
litat de Benicàssim tenen origen reli-
giós. Durant les festes patronals, que 
tenen lloc en honor a sant Antoni Abat i a 
santa Àgueda i que se celebren al gener, 
els visitants trobaran tota una setmana 
carregada d’actes. Entre aquests desta-
quen, pel caràcter popular, les fogueres 
en la vespra de la festivitat de sant Antoni 
i la processó i benedicció d’animals i 
carrosses guarnides per al repartiment 
de la tradicional coqueta beneïda. La 
romeria a l’ermita de Santa Àgueda se 
celebra el diumenge més pròxim al 5 de 
febrer.

Les festes que rendeixen honor a sant 
Tomàs de Villanueva, patró de l’església 
parroquial, se celebren durant la setmana 
que inclou el dia 22 de setembre (festivitat 
del sant). Són dies reblits de cites ineludi-
bles per als habitants de la vila, tan arre-
lades com les entrades de vaquetes, les 
revetles, els bous embolats o els castells 
de focs artificials. Però entre tots aquests 
actes sobreïx la presentació i proclamació 
oficial de la reina major i infantil de les 
festes i les corts d’honor, que viuen el dia 
més especial i que regnaran durant tot un 
any. 

Si vols veure Benicàssim coberta 
d’intensos colors, no pots perdre’t 
l’aspecte que té el dia del Corpus Christi, 
quan la vila guarneix els carrers amb 
flors naturals de gran colorit i espectacu-
laritat, al pas de la processó eucarística. 

La màgia inunda les platges de Beni-
càssim durant la matinada del 23 de 
juny per a donar l’entrada al dia de Sant 
Joan. Durant aquesta nit, la més llarga 
de l’any –solstici d’estiu–, la tradició duu 
residents i visitants a la vora del mar, on 
a mitjanit s’acosten a banyar-se els peus 
i demanar desitjos. Completen la màgia 
d’aquesta nit diferents balls típics, així 
com el repartiment de dolços tradicionals 
i moscatell entre els assistents. 

El Dia de les Paelles uneix tradició, 
gastronomia, festa i participació popular. 
Aquesta cita té lloc la tercera setmana 
del  mes de gener, concretament el diven-
dres, i és un dels dies mes anhelats dins 
de les festes de Sant Antoni Abat i Santa 
Àgueda. La celebració data de fa més de 
30 anys, i suposa una tradició que trans-
forma durant tot un dia sencer la ciutat 
de Benicàssim en referent culinari del 
plat valencià més emblemàtic, la paella. 
Es tracta d’una celebració on el poble 
es bolca totalment, amb veïns i visitants 
que ixen als carrers a preparar i menjar 
les paelles que han cuinat. És un esde-
veniment multitudinari que ha aconse-
guit congregar en els últims anys més de 
25.000 persones.

Festes i tradicions
Festes populars

EL DIA DE LES PAELLES. 
FESTES D’INTERÉS TURÍSTIC 
AUTONÒMIC
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CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE GUITARRA FRANCESC TÀRREGA

FESTIVAL NACIONAL DE BALLS DE SALÓBENICÀSSIM BLUES FESTIVAL

ROTOTOM SUNSPLASH

FESTIVAL DE DANSA FESTIVAL DE TEATRE
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FIB

Teatre, dansa, cine… i música
FestivalsDiuen que tots els camins 

condueixen a Roma i que tots els 
festivals els tens a Benicàssim. Ací 
trobaràs l’escapada ideal entre la 
variada oferta de festivals que any 
rere any s’organitzen, cada vegada 
amb més èxit. Des del refrescant 
so pop del FIB, als ritmes més 
assossegats que omplin les nits de 
juny durant el Festival de Blues o 
els sons tropicals del festival de 
reggae per excel·lència, el Rototom 
Sunsplash. Fugir del soroll del 
món terrenal amb el Cicle de 
Música Sacra o assistir al festival 
Cinemascore, per als amants del 
cinema. També els fervents segui-
dors de les arts escèniques estan 
d’enhorabona, i per partida doble, 
perquè Benicàssim acull tant el 
Festival de Teatre amb Bon Humor, 
que des de juny a setembre permet 
disfrutar de companyies nacionals 
i estrangeres, i el Festival de Teatre 
Reclam, que suposa una aposta en 
ferm pels nous llenguatges de les 
arts escèniques.

• Flamenco Fusion Gastro festival. Pont maig.
• San San Festival. Setmana Santa.
• Benicàssim Blues festival. Juny.
• Cinemascore. Mostra de musica i cinema. Juny.
• Benicassim Torre a la Vista. Juny.
• Imagina Benicàssim, màgia. Juliol.
• FIB: Festival Internacional de Benicàssim. Juliol.
• Cicle de Música Sacra. Juliol.
• So lovely pop art. Juliol.
• Festival d’Havaneres. Agost.
• Festival Nacional de Balls de Saló. Agost.
• Rototom Sunsplash. Agost.
• Benicassim Electronic Festival. Agost.
• Certamen Internacional de Guitarra Francesc 
Tàrrega. Setembre.
• Festival Líric Òpera de Benicàssim. Setembre.
• Festival de Dansa. Setembre.
• Festival de Teatre amb Bon Humor.  Juny a 
setembre.
• Festival de Teatre  i Biblioteca del Mar. Juny a 
setembre.
• Benicàssim Belle Époque. Setembre.
• Benicàssim POP. Octubre.
• Festival Altres Músiques. Tardor-hivern.
• Música i Tardor. Novembre.
• Reclam: Mostra de Teatre. Novembre.
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Cuina mediterrània per a tots els gustos
Cuina d’excel·lència
La província de Castelló posseeix una gran riquesa 
gastronòmica tant en la costa com en l’interior, 
que es manifesta essencialment en l’enorme 
conjunt d’aliments amb denominació d’origen de 
la Comunitat Valenciana.

El privilegiat enclavament de 
Benicàssim fa que puguen tastar-
se productes com el peix medi-
terrani, les verdures i hortalisses 
de l’excel·lent horta del litoral 
valencià o els nostres mundial-
ment reconeguts arrossos: paella, 
arròs a banda, arròs del senyoret… 
Una àmplia oferta gastronòmica 
que es completa amb graellades 
de mariscos i peixos, olles o 
elaborada cuina d’autor.

Com a postres pot delectar-se el 
paladar amb les fruites pròpies de 
cada estació, especialment raïm 
moscatell i taronja, o disfrutar de 
les populars coques i pastissets.
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BENICÀSSIM BLUES FESTIVAL

TAVERNES

Diversió noctàmbula
Esplai nocturn
Benicàssim disposa d’un ampli i 
variat catàleg d’esbarjo nocturn 
per al gaudi dels visitants. En 
la vila es concentren un ampli 
nombre de locals d’oci on 
disfrutar de les agradables nits 
estivals. A més, al centre urbà hi 
ha locals on la nit de Benicàssim 
està oberta durant tot l’any. A 
Benicàssim es pot trobar el local 
que millor s’adapte als teus 
gustos: des de pubs o terrasses 
fins a discoteques, i una àmplia 
varietat de locals amb el millor 
servei.
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ÒPERA BENICÀSSIM

La teua destinació 
d’esdeveniments i congressos
Benicàssim disposa de diversos equipaments per a la realització de reunions i 
congressos. Entre ells es troben: 

-Casa Abadia: edifici del s. XVIII que en l’actualitat alberga els Serveis Municipals de 
Turisme. Disposa de dues sales: una de reunions amb capacitat per a 30 persones i una 
altra de conferències amb capacitat per a 28 persones.
-Cinema Teatre Municipal Francesc Tàrrega: disposa de capacitat per a 380 persones, 
amb programació permanent durant tot l’any.
-Casa de Cultura: disposa d’una sala de conferències amb capacitat per a 64 persones, 
Saló de Plens i 4 aules.
-Espai de la música Mestre Vila: acull l’Escola de Música. Disposa d’una gran sala 
d’assajos i un auditori per a concerts amb capacitat per a 200 persones.
-Amfiteatre Pepe Falomir: nou espai cultural per a dinamitzar una de les principals 
zones de platja, especialment durant els mesos d’estiu, amb espectacles musicals i 
d’arts escèniques a l’aire lliure.
-Hotels de Benicàssim: la majoria dels hotels de Benicàssim disposen d’equipament 
per a la realització d’actes.
-Jardins K’sim: amplis jardins per a celebrar tota classe de trobades a l’aire lliure i saló 
envidrat amb una capacitat per a 500 convidats. Pàrquing amb 200 places d’aparcament. 
Lloc ideal per als grans actes.
-Òpera Benicàssim: arquitectura i elegància convergeixen en un mateix espai. Àmplies 
zones enjardinades, estanys exteriors i tota l’atenció fins al més mínim detall per a fer 
tota mena d’actes, congressos o reunions. Compta amb dos salons amb capacitat per a 
400 persones cada un.
-Vil·les: en el passeig marítim, de finals del segle XIX i principis del XX, equipades per a 
acollir actes com la Finca los Pinos.
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Allotjaments
HOTELS
-HOTEL INTUR BONAIRE **** 
Avda. Gimeno Tomás, 3 
Tel.: 964 392 480 
www.intur.com 
bonaire@intur.com

-HOTEL INTUR ORANGE **** 
Avda. Gimeno Tomás, 9 
Tel.: 964 394 400 
www.intur.com 
orange@intur.com

-THALASSO HOTEL TERMAS MARINAS  
EL PALASIET**** 
C/ El Pontazgo, 11 
Tel.: 964 300 250 
www.palasiet.com 
reservas@termasmarinas.com

-SERVIGROUP TRINIMAR **** 
Avda. Ferrandis Salvador, 184 
Tel.: 964 300 850 
www.servigroup.com 
trinimar@servigroup.es

-HOTEL VORAMAR **** 
Pº Pilar Coloma s/n 
Tel.: 964 300 150 
www.voramar.net 
reservas@voramar.net

-HOTEL INTUR AZOR *** 
Avda. Gimeno Tomás, 1 
Tel.: 964 392 000 
www.intur.com 
azor@intur.com

-HOTEL MONTREAL*** 
C/ Barracas, 5 
Tel.: 964 300 681 - 663 273 402 
www.hotelmontreal.es 
vacaciones @hotelmontreal.es

-SOLEA HOUSE BENICASSIM *** 
c/Els Dolors 16 
Tel.: 964 304 343 
www.soleahouse.com 
info@soleahouse.com 

-HOTEL SUNNA BENICÀSSIM *** 
C/ Leopoldo Querol, 3 
Tel.: 964 975 109 - 656 743 829 
www.sunnahotel.com 
reservas@sunnahotel.com

-HOTEL BERSOCA ** 
Gran Avenida, 217 
Tel.: 964 301 258 
www.hotelbersoca.com 
reservas@hotelbersoca.com

-HOTEL CANADÁ ** 
C/ La Pau, 1 
Tel.: 964 304 611 
www.hotelcanadabenicassim.com 
canadabenicassim@gmail.com

-HOTEL  ECO AVENIDA ** 
C/ Cuatro Caminos, s/n 
Tel.: 964 300 047 
www.hotelecoavenida.com 
hotelavenida@hotelecoavenida.com

-HOTEL TRAMONTANA ** 
Avda. Ferrandis Salvador, 6 
Tel.: 964 300 300 
www.hoteltramontana.com 
info@hoteltramontana.com

-HOTEL VISTA ALEGRE ** 
Avda. Barcelona, 71 
Tel.: 964 300 400 
www.hotelvistalegre.com 
reservas@hotelvistalegre.com

-HOTEL AVENIDA * 
Avda. Castellón, 2 
Tel.: 964 300 047 
www.hotelecoavenida.com 
hotelavenida@hotelecoavenida.com

-HOTEL BOSQUEMAR * 
C/ Santo Tomás, 73 
Tel.: 964 046 153 - 642 329 505 
http://nuestrohotelenbenicassim.blogspot.
com.es 
bosquemarhotel12@gmail.com

-HOTEL BULEVARD * 
C/ Cristóbal Colón, 6 
Tel.: 964 300 547 
www.bulevardhotel.com 
info@bulevardhotel.com

-FINCA LOS PINOS ** 
c/Mas Vell, 4 
Tel.: 964 199 450 
www.iberflat.es 
fincalospinos@iberflat.es

-HOSTAL BENI * 
C/ Santo Tomás, 147 
Tel.: 659 372 821 - 680 935 452 
www.villasalegre.com 
villasalegre@hotmail.com

-HOSTAL GARAMAR II ** 
C/ Secretario Chornet, 24 
Tel.:964 300 011 
www.hostalgaramar.net 
hostalgaramar@hotmail.com

-HOSTAL LA TORRE * 
C/ Estatut, 14 
Tel.: 964 303 387

-PENSIÓ ROOMS BOUTIQUE BENICÀSSIM  
C/ San Antonio, 13 
Tel.: 658 507 108 
www.grupoboutique.com 
info@grupoboutique.es 
reservas@grupoboutique.es
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-PENSIÓ DOS PUERTAS  
C/Bayer, 22 
Tel.: 964 30 02 79 - 685 213 397 
pension2puertas@outlook.es

-ALBERG JUVENIL ARGENTINA 
Av. Ferrandis Salvador, 40  
Tel.: 964 558 400  
http://ivaj.gva.es/es/detalle-albergue 
albergbenicassim_ivaj@gva.es

CÀMPINGS
- BONTERRA RESORT ***** 
Avenida Barcelona, 47  
Tel.: 964 300 007 
www.bonterraresort.com 
info@bonterraresort.com 

- AZAHAR **** 
Partida Vilaroig s/n  
Tel.: 964 303 196 - 645 461 223 
www.campingazahar.es 
recepcion.azahar@gmail.com 

- FLORIDA *** 
Calle Sigalero, 34  
Tel.: 964 392 385 
www.campingflorida.es 
cflorida@campingflorida.net 

- GRAN AVENIDA ***  
Gran Avenida Jaime I, 267  
Tel.: 964 394 101 - 663 955 338 
www.campingavenida.es 
granavenidacamping267@gmail.com

- TAURO ***  
Gran Avenida Jaime I, 295  
Tel.: 964 392 967 - 675 593 687 
www.campingtauro.com 
info@campingtauro.com 

EMPRESES GESTORES 
D’APARTAMENTS TURÍSTICS
- ORCA SERVICES  
Av. Ferrandis Salvador, 124. Bajo 5  
Tel.: 675 695 444 
www.orcaservices.org  
info@orcaservices.es  

- CASA MEDITERRÁNEA 
C/ Ollat Salat,2 1ºA  
Tel.: 661 936 843 
www.casamediterranea.es  
david@casamediterranea.es 

- ORANGE COSTA 
Avda. Ferrandis Salvador, 188  
Tel.: 964 395 300 - 900 252 585 
www.orangecosta.com 
reservas@orangecosta.com    

- VILLAS ALEGRE LLOGUER DE VILLES 
C/ Korinto, 1  
Tel.: 964 305 923 - 659 372 821 
www.villasalegre.com 
info@villasalegre.com

- CARMONA 
C/ Santo Tomás 121-B 
Tel.: 964 301 016 - 964 226 308 
www.inmobiliariacarmona.es 
info@inmobiliariacarmona.es

-CASAGENCIA 
Adv. Castellón, 56 
Tel.: 964 300 986 - 618 724 192 
www.casagencia.com 
casagencia@casagencia.com

-GRUPO BOUTIQUE  
San Antonio, 13  
Tel.:606 675 756 - 658 507 108  
www.grupoboutique.es 
hotelboutiquebenicasim@gmail.com

-ROGER REAL STATE  
C/ Mestre Segarra, 8  
Tel.: 964 305 307 - 647 375 702 
www.rogerinmobiliaria.com 
info@rogerinmobiliaria.com

-ROGESMAR BENICASSIM  
Avenida Ferrandis Salvador, 56 Bj 
Tel.: 964 394 301 - 652 961 117 
www.rogesmar.com  
info@rogesmar.com

-NARSAN  
C/ Pere el Ceremoniós, 2 Local 
Tel.: 964 304 124  
www.narsan.com 
info@narsan.com

-INMOBILIARIA MAR Y DOR  
Ferrandis Salvador, 138 
Tel.: 964 393 705 - 609 65 13 19  
www.marydor.es 
info@marydor.es

- PEMIARONLINE 
C/ Vicente Fuentes y Ramón, 44 
Tel.: 679 170 505 
cejabe@hotmail.com

-APARTAMENTS COSTA CASTELLÓN 
C/ San Antonio, 13 
Tel.: 605 833 383 
jaime_navarrom@hotmail.com

-ALMADEN NATURAL, SL 
Av Castelló (esquina Pere  
El Ceremoniós, 62) 
Tel.: 615 815 441 
nataliavilar5@hotmail.com

- FORMENTUR 
C/San Antonio, 13 
Tel.: 606 675 759 
apartamentosboutiqueformentera@gmail.com
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DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES 
USUÀRIES DE SERVICIS TURÍSTICS

*DRETS

Benicàssim amb la seua llarga tradició de destinació turística 
vetlla per oferir la màxima qualitat de forma integral i en tots els 
servicis, amb la posada en marxa dels servicis Integrals de Qualitat 
Turística en Destinació per als nostres servicis turístics i empreses, 
la gestió de la qualitat turística i mediambiental en platges, així 
com la certificació de Q de Qualitat Turística en l’oficina de Turisme 
municipal.

Amb aquesta aposta per la qualitat, cuidem del benestar dels 
nostres turistes, de la conservació de tots els nostres recursos 
turístics i en general de la destinació turística Benicàssim.

* Text extret de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de 
la Comunitat Valenciana, (Articles 16 i 17), publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, 
Núm.157, el 29 de juny de 2018.

a) Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, 
completa i prèvia a la seua contractació sobre els servicis que se’ls ofereixen, així 
com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit davant de la infor-
mació o publicitat enganyosa d’acord amb la normativa vigent

b) Obtenir els documents que acreditin els termes de la seua contractació.

c) Rebre els servicis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, 
que la naturalesa i qualitat de la seua prestació guardi proporció directa amb la 
categoria de l’empresa o establiment turístic.

d) Gaudir d’uns espais, infraestructures i servicis turístics accessibles.

e) Accedir lliurement als establiments i servicis turístics en els termes establerts 
en les lleis.

f) Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat de les 
seues instal·lacions i protecció contra incendis així com l’específica en matèria 
turística.

g) Ser informats, de forma clara, sobre les instal·lacions o servicis que puguin 
suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades al respecte.
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*OBLIGACIONS
a) Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turís-
tiques així com la seua riquesa i valor.

b) Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i dels recursos 
turístics.

c) Abonar els servicis contractats, ja sigui en el moment de la presentació de la 
factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una 
reclamació o queixa impliqui, en cap cas, l’exempció de pagament.

d) En el cas del servici turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades de 
sortida de l’establiment, deixant lliure la unitat d’allotjament ocupada.

e) Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i 
higiene per  l’adequada utilització dels establiments i servicis turístics.

f) Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turísti-
ques.

g) Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i 
les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.

h) Rebre una factura o justificant de pagament del servici turístic prestat amb les 
dades que la legislació vigent exigisca.

i) Formular queixes i reclamacions i obtenir informació accessible i veraç sobre el 
procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent anar a un 
sistema de solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. 
Així mateix, tenen dret a que l’administració pública competent procuri la màxima 
eficàcia en l’atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.

j) Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes 
amb conseqüències econòmiques.

k) Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius 
acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels servicis 
oferts i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corres-
ponents.
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TOURIST INFO BENICÀSSIM CASA ABADIA (CENTRAL)
Sant Tomàs, 74 - 76. 12560 Benicàssim (Castelló).

T. (+34) 964 30 01 02 · 964 30 09 62
F. (+34) 964 30 01 39

www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org · benicasim@touristinfo.net

Serveis Sanitaris
Centre de Salut

Urgèncias
964 301 245
964 301 851

Emergències
Ajuntament

Policia Local
Guàrdia Civil

Bombers

Casa de Cultura (Biblioteca)
Correus i Telègrafs

Escoela de Vela
Renfe Informació

Centre de Inform. Juvenil
Radio Taxi

Su Taxi
Servei de Taxi Benicàssim

Poliesportiu Municipal
Poliesportiu Mas dels Frares

Teatre Municipal

112
964 300 962
964 303 500
062
085

964 304 565
964 303 972
964 303 251
902 240 202
964 300 326
964 237 474
964 101 101
647 77 75 77
964 302 662
964 394 047
964 303 169

Telèfons d’interés

Estiu: Tourist Info Torre Sant Vicent
 Tourist Info Heliòpolis

Punt Wi-fi
Informació turística
Hotel / Hostal
Càmping
Vistes panoràmiques
Bus Castelló - Benicàssim
Bus Benicàssim - Castelló
Ruta Cicloturística
Parada autobús tornada
Parada autobús anada
Pàrking
Pensions

Ajuntament
Casa Abadía / Turisme
Casa de Cultura / Biblioteca
Església
Estació RENFE
Teatre Municipal
Centre de Salut
Ambulatori S.S.

Farmàcia
Correus
Parada Bus Castelló - Benicàssim
Institut d’educació Secundària
Col.legi Públic Santa Àgueda
Caserna de la Guàrdia Civil
Poliesportiu i piscina Municipal
Poliesportiu Mas dels Frares
Camp de fútbol Municipal la 
Carrerasa i Skatepark

Platja d’Heliòpolis

MAR M
EDITERRÀNI
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Biblioteca del Mar
Centre Informació Juvenil
Palauet Municipal, Villa Elisa
Alberg Juvenil Argentina
Recinte Festivals
Zona d’acampada dels Festivals
Escola de Vela
Torre de Sant Vicent
Lloc de culte
Cellers Carmelitans

 Col.legi Públic El Palmerar
Policia Local
Parada autobús
  Madrid - Benicàssim
Parada autobús
  Benicàssim - Barcelona
  Benicàssim - Zaragoza
Parada autobús
  Benicàssim - Castelló
Minigolf

Evacuació Caravanes
Amfiteatre Pepe Falomir
Espai de la Música
Mestre Vila
Centre de Formació 
Josep Barberà i Ceprià
Àrea d’esplai caní
Parcs i àrees de jocs 
infantils

Platja dels Terrers

Platja de l’Almadrava

Platja de Voramar

Platja de la 
Torre San Vicent
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AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM. REGIDORIA DE TURISME
Sant Tomàs, 74-76  ·  12560 Benicàssim (Castelló)
Tel: (+34) 964 300 102  ·  turismo@benicassim.org

www. turismobenicassim.com


