Castelló
de les estreles

C aste l ló de l es est r e l es

castelló de la plana i culla

Aquesta ruta és una forma vaig diferent de viure i gaudir la nit,
així com de conéixer la província de Castelló, des del Grau fins
als poblats de l’interior. Aquest itinerari inclou la visita al Planetari de la capital de la Plana i a l’Observatori de la població
pròxima de Culla. En qualsevol moment de l’any, el visitant podrà relaxar-se contemplant la Lluna, Júpiter o els seus satèl·lits, i
descobrint les estreles i constel·lacions més importants del nostre
sistema solar.
TIN EN COMPTE
• Durada de la ruta completa: 8 hores aprox.
• Visita autoguiada en el planetari i amb guia en l’observatori
astronòmic de Culla.
• Consulteu horaris dels recintes. Varien segons les hores de llum.
• Cost: tarifes per a les activitats en l’Observatori de Culla i
tarifes del Planetari de Castelló.
• Utilitzeu transport privat entre les parades (63’5 km).
• Accés al Planetari de Castelló per a persones amb la mobilitat
reduïda a través de la porta lateral.
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Entrada accessible
Platja accessible

Banys accessibles

Ascensor

Itinerari accessible
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Planetari de Castelló de la Plana
El Planetari de Castelló, al costat del mar Mediterrani, és un
punt clau de divulgació científica en la Comunitat Valenciana.
Una visita a aquest destacat espai arquitectònic permet gaudir
d’exposicions i conferències. La sala Planetari està dotada d’un
projector híbrid i un avançat sistema d’efectes especials. També
és lloc de reunió per a trobades astronòmiques destinades a l’estudi dels eclipsis i dels trànsits planetaris.
Consulteu més info en www.planetari.castello.es

C aste l ló de l es est r e l es
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ACCÉS
Des de València
AP-7 Barcelona/Castelló
N-340 Eixida Castelló
A-7 Eixida Castelló CV-10
*Cal prendre el desviament
al Grau a través de la CS-22

TARIFA
General: 4 €
Reduïda: 3 €. Persones amb discapacitat, jubilats, majors de 65

anys, menors d’edat i membres de família nombrosa.

CONTACTE
Passeig Marítim, 1
12100 Grau, Castelló
+34 964 282 968 / +34 964 282 584
planetari@castello.es / www.planetari.castello.es

Entrada accessible

Banys accessibles

Itinerari accessible

Rampa d’accés
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Astromaestrat.
Observatori Astronòmic de Culla
L’Observatori Astronòmic de Culla (situat en el paratge de l’Ermita de Sant Cristòfol) està situat en el punt més alt del Maestrat, a 1060 metres d’altura, i allunyat de qualsevol focus de contaminació lumínica, per la qual cosa ofereix una extensa visió del
firmament. Consta d’una cúpula corredissa i d’un telescopi refractor apocromàtic. Té un aforament per a 25 persones i alberga
una àmplia col·lecció de diferents oculars, que possibiliten una
gran versatilitat en l’observació de les estreles i constel·lacions.
Consulteu més info en www.astromaestrat.es

C aste l ló de l es est r e l es
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TARIFA
General: 10€
Discapacitat del 33%: 25% dte.
Discapacitat del 34% al 65%: 50% dte.
Discapacitat del 66% i superior o grau de
dependència acreditat: Gratis

CONTACTE
Paratge Ermita de San Cristóbal
12163 Culla, Castelló
+34 689 622 058
reservas@astromaestrat.es
www.astromaestrat.es

Sabies que...?

C A S T E LLÓ D E Le S E S T R E Le S

…la muntanya més alta del
Sistema Solar és la Muntanya
Olimp, en Mart? Té una altura
de 23 Km, quasi el triple que la
Muntanya Everest!
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…la UNESCO defensa el dret
de les generacions futures a una
terra sense contaminació lumínica i a un cel pur?

Viu l’entorn
Planetari de Castelló
Es poden visitar les exposicions que alberga el
Planetari; participar en les observacions programades, que tenen lloc a l’esplanada enfront de
l’edifici; i assistir a les projeccions sobre astronomia (excepte els dilluns). Per a gaudir de les
sessions de projecció, consulta el programa en la
web del Planetari.
Observatori Astronòmic de Culla
L’Observatori Astronòmic de Culla compta amb
diverses ofertes per a l’observació del cel: Guia
del Cel, Observació Nocturna o Jornada d’Astronomia. Es tracta de sessions de visionat guiades
per un tècnic especialitzat que s’adapten al grau
de coneixement del grup.
Punt de Platja Accessible El Pinar
La platja El Pinar de Castelló de la Plana, d’arena fina y daurada, és en una de les més visitades
d’aquesta zona, i l’extensió i amplària permeten
que mantinga un ambient tranquil. Disposa de cadires amfíbies i tots els servicis necessaris per tal
que les persones amb la mobilitat reduïda puguen
accedir a la mar.

…Castelló és la segona ciutat
del món més gran per on passa
el Meridià de Greenwich, solament precedida per Londres?
…des de l’Observatori de Culla
es pot veure la Via Làctia?
…amb un marge d’error de
800 milions d’anys, l’estrela
més antiga, denominada estrela
Matusalem té 14.500 milions
d’anys?

On menjar
i allotjar-se
Hotel Mas El Cuquello
És un antic mas del segle xix convertit en estada rural i restaurant.
Ofereix piscina, estables i servei de
massatge. Totalment accessible i a
20km de Culla.
Av. Rei En Jaume nº 49
Hotel: Ctra. Ibarsos a Culla, km 1,
Castelló / +34 964 762 501
www.maselcuquello.com

