
Esta és una ruta que conduïx al visitant per un municipi molt 
mediterrani on la pesca és un dels pilars econòmics. Amb abun-
dants caladors, que oferixen àmplia varietat de peixos i mariscos, 
el visitant podrà endinsar-se en la mar en una barca adaptada per 
a compartir un matí de pesca per mitjà de tècniques tradicionals, 
podrà observar com eixa captura arriba fins la Llotja i és venuda 
en subhasta, i també al ciutadà en el Mercat Municipal. I a més, 
coneixerà aspectes d’este puntal econòmic en un edifici nobiliari, 
hui museu, com és la Casa Membrillera.
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Llagostí:
de la mar al mercat

vinaròs
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• Durada de la ruta completa: 8 hores aprox. 
• Visita autoguiada en la llotja i el Mercat. Visita guiada en 
l’activitat de la pesca i amb guia opcional a la Casa Membrillera.
• Consulta els horaris dels recintes i activitats.
• Cost: activitat de pescaturisme.
• Utilitza transport privat entre les parades (1’2km) o passeja 
entre elles.
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.

TIN EN COMPTE



La “Casa dels Membrillera” o “de les Coroneles” és una casa 
senyorial d’estil renaixentista construïda al s. xvii. Després de 
la seua adquisició i restauració per la Fundació Caixa Vinaròs, 
s’ha convertit en la seu de l’entitat i en un centre cultural que 
permet conéixer el passat econòmic de la localitat mitjançant una 
exposició permanent sobre els diferents espais de treball i econo-
mia: agricultura, comerç, indústria i, sobretot, pesca. La primera 
planta acull Espai Mar, una visió de la pesca al municipi, amb 
reproduccions exactes d’embarcacions tradicionals com el xabec, 
el falutx o el pailebot.

Consulteu els horaris a www.fundaciocaixavinaros.com

1

Casa Membrillera

Rampa d’entrada                   Banys accessibles       Ascensor

Aparcament reservat             Aparcament públic amb places reservades



7

 AP-7
Eixida 42 // Ulldecona-Vinaròs
Eixida 43 // Peñíscola-Benicarló-Vinaròs
També es pot accedir per la   
carretera  N-340  i per la  N-232

CONTACTE

ACCÉS TAriFA

Entrada gratuïta. 
Visita guiada amb reserva prèvia.

Carrer de la Mare de Déu del Socors, 64
12500  Vinaròs
+34 964 456 046
fundacio@caixavinaros.org
www.fundaciocaixavinaros.com
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2

Pesca-Turisme en barca adaptada

Vinaròs compta amb un dels ports més importants del territori 
valencià i destaca especialment per conservar mètodes tradici-
onals de captura del peix i el marisc, que garantixen l’equilibri 
ecològic de les reserves pesqueres. Amb esta activitat el visitant 
pot sentir-se pescador per un dia i conéixer les tècniques artesa-
nals endinsant-se en la mar amb una barca adaptada, amb capa-
citat per a quatre persones.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es 

Rampa d’entrada          Platja accessible (El Fortí)
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TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

Adults: 65 €
Menors: 50 € 
(entre 4 i 17 anys)

TAriFA CONTACTE

Trip&feel 
+34 683 624 012
info@tripandfeel.com
www.tripandfeel.com 

ll
A

G
O

ST
Í 

D
E 

v
iN

A
r

ò
S



El Mercat Municipal de Vinaròs, construït el 1928, és un bell 
exemple de l’arquitectura del ferro amb un exterior en blanc i 
blau. Es tracta d’un espai de planta basilical, amb una estructura 
de bigues de zelosia de ferro sobre columnes de fosa i elegants 
capitells amb motius geomètrics, totalment restaurat en 2011. 
Ací els sentits poden disfrutar del producte fresc de la zona i el 
visitant pot formar part com a espectador o com a comprador en 
un espai de vida, olor i color on nombrosos comerciants realitzen 
el seu treball. A més, pot fer una degustació i una compra de lla-
gostins o altres mariscs que poden ser cuinats al moment.

Consulteu els horaris a mercatdevinaros.es

3

Mercat de Vinaròs

Banys accessibles            Aparcament públic amb places reservades         Platja accessible
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CONTACTE

Plaça Sant Agustí, 11
12500  Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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La Llotja de Vinaròs és un amfiteatre on, des dels seients de les 
grades inclinades (hi ha una plaça per a persones amb la mo-
bilitat reduïda), s’observa el peix fresc acabat de desembarcar 
dels pesquers, en caixes de plàstic que circulen per una cinta 
transportadora i on la licitació es realitza a l’instant per part de 
majoristes i personal autoritzat en la compra. Cada seient de 
l’amfiteatre té un dispositiu electrònic en el qual s’introduïxen 
les dades de qui vol comprar peix i amb ell es realitza la compra 
de, llagostins, sépies, polps o lluços, que arriben a les taules dels 
locals de restauració acabats de traure de la mar.

Consulteu els horaris a www.turisme.vinaros.es

4

Llotja i subhasta de peix

Aparcament reservat (C/ Varadero)
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CONTACTE

C/ varadero, s/n
12500  Vinaròs

TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es
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HoTel Teruel
Este allotjament té accés adaptat a 
persones amb la mobilitat reduïda i 
dos habitacions amb bany adaptat, 
a més d’altres equipaments i servicis 
com wifi gratis, restaurant, bar-cafe-
teria i ascensor.

Avinguda Madrid, 11 / Vinaròs
+34 964 400 424 / www.hotelteruel.es

Joc infanTil inclusiu 
Completa la visita amb els més 
menuts al parc infantil de la Plaça 
d’Espanya (a prop de la Plaça de 
Bous), que té un joc adaptat a xi-
quets i xiquetes amb la mobilitat 
reduïda.

punT plaTJa accessible
La Platja del Fortí té un punt 
de plata accessible que disposa 
d’ajudes tècniques i personal de 
suport per al bany adaptat.

On menjar i allotjar-se

Viu l’entorn

Sabies que...?

...el llagostí té entre 8 i 12 dents?

...Vinaròs és la ciutat de costa més al nord 
de la Comunitat Valenciana?

...en 1712 el duc de Vendôme va morir d’una 
fartada de llagostins? Després d’haver sigut 
anomenat Virrei de Catalunya i Comandant 
en Cap de l’Exèrcit Espanyol, va passar per 
Vinaròs i va menjar tants llagostins que una 
setmana després va morir.

...durant segles Vinaròs va ser blanc cobejat 
per pirates barbarescos?

...els llagostins són rics en nutrients essenci-
als? Tenen un alt contingut en proteïnes, rics 
en vitamines i minerals, aporten àcids gras-
sos omega 3 i són baixos en greixos.

...el port de Vinaròs és un dels ports pesquers 
més importants de la Comunitat Valenciana 
pel seu volum de pesca desembarcada?

...el Carnaval de Vinaròs és Festa d’Interés 
Turístic Autonòmic des de 2014?

...el llagostí té una festa pròpia a Vinaròs que 
se celebra cada mes d’agost des de 1963?

bar lo Típic
A l’interior del Mercat de vinaròs, 
aquest bar (parada núm. 23) cuina 
en el moment el peix i marisc frescos 
recentment adquirits.

Plaça Sant Agustí, 11 / Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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