Turisme

Castelló | Comunitat Valenciana

Al ritme del
Mediterrani

VINARÒS
El nostre estil de vida és precisament el que
necessites per deixar enrere l’estrés i relaxar-te:
pren una copa de vi al vespre amb la brisa marina,
gaudeix de les tardes passejant en família o conversa
amb els veïns i sent-te com a casa.
Relaxa’t prenent el sol a les nostres platges o surt
a explorar les nostres cales amagades en entorns
naturals inigualables.
Tasta el nostre famós llagostí, reconegut
internacionalment, al mercat municipal o assaboreix
la nostra gastronomia als restaurants de la zona.
Vinaròs és una ciutat per caminar-la, per perdre-t’hi
i per deixar que els seus racons t’expliquen la nostra
història.
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Els 10 IMPRESCINDIBLES
de Vinaròs
Església fortalesa de la Mare de Déu de l’Assumpció
L’església fortalesa de l’Assumpció (1586) reuneix la
funcionalitat religiosa i defensiva i té els trets característics
dels temples fortalesa mediterranis. En destaquen la portalada
retaule, una joia del barroc valencià declarada Monument
Artístic, i les pintures fingides al mur exterior, que són les
úniques amb aquestes dimensions a la Comunitat Valenciana.
(C. Sant Cristòfol i pl. Sant Telm).

Casa Giner
La Casa Giner és un dels
millors reflexos de la
idiosincràsia burgesa i
liberal del Vinaròs del
primer quart del segle XX.
Aquesta joia modernista
destaca per la decoració
d’estuc de la façana.
(C. Major, 4).
Tasta el llagostí de Vinaròs
Els restaurants de la ciutat i el
mercat municipal són els llocs
ideals per tastar i adquirir els
millors productes locals. Què
millor que gaudir d’una ració
de llagostins frescos acabats de
comprar? Al mercat et cuinaran
al moment els productes
que acabes de comprar
perquè pugues assaborirlos tranquil·lament amb un
vermut.
No hi ha res més autèntic!
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Mercat municipal
Edifici del segle XX.
L’any 1928, al solar on
estava l’antic convent
de Sant Telm, van
començar les obres
de construcció de
l’edifici del mercat
actual, un exemple
de l’arquitectura del
ferro de principis del
segle XX.
(Pl. Sant Agustí).

Paratge natural de la Serra del Puig
Situat en un dels punts més alts de Vinaròs, aquest
paratge natural ofereix unes vistes úniques de la costa
i alberga alguns exemplars d’oliveres mil·lenàries.
Aquí se situa el santuari de la Misericòrdia, una ermita
construïda entre els segles XV i XVIII, i el Poblat Iber
del Puig, un jaciment arqueològic de gran interés
històric, situat entre l’Edat del Ferro i l’Època Ibera.

Passeig marítim
El nostre passeig marítim ofereix una
infinitat de possibilitats per als visitants
de Vinaròs, des de passejades tranquil·les
en família, o excursions en bicicleta, fins
a seure a contemplar les postes de sol
a la vora de la mar. I no pots anar-te’n
sense gaudir d’un sopar o d’un dinar en
una de les nostres terrasses.
Aquí vivim “al ritme del Mediterrani”!
Casa Membrillera
Casa noble
renaixentista del segle
XVII. Actualment és
la seu de la Fundació
Caixa Vinaròs i acull
exposicions permanents
dedicades a la cultura,
la tradició, el comerç i la
història de Vinaròs.
(C. Socors, 64).

Passeig de ribera
Aquest passeig vertebra gran part de les cales
i les platges de la costa sud, protegides per
xicotets penya-segats i amb la típica vegetació
de costa mediterrània, com el romer marí i el
margalló. Si continues el passeig, podràs accedir
als suaus penya-segats per poder gaudir del sol
i la tranquil·litat de la mar als solàriums, unes
plataformes de fusta que es fonen amb el paisatge
rocós de la costa.
Paratge natural de Sòl de Riu
Al litoral nord de Vinaròs trobem aquest
espai natural on podràs observar com ha sigut
la costa durant centenars d’anys, abans del
desenvolupament urbanístic. Recorre aquesta
sendera, guiada per panells interpretatius sobre
la mar Mediterrània, les sénies, els conreus,
les espècies botàniques existents i les vistes
paisatgístiques del delta de l’Ebre.

Cales
Entre les cales
preferides dels
nostres visitants
destaquen la cala del
Puntal, a la costa sud,
i les cales del Pinar i
de la Foradada, a la
costa nord.
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Les barques tornen al port per vendre les captures a la tradicional
subhasta. Apunta’t a una de les visites guiades marineres per veureho tot en detall.

HISTÒRIA
Vestigis del
passat
Els orígens del municipi són incerts. El
poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia,
en el qual s’han trobat importants vestigis
del pas de l’home durant el segle VI a. C.,
és important testimoni del seu passat. No
obstant això, la història escrita més antiga
de la ciutat es remunta a l’any 1233, data en
què l’alqueria musulmana Beni-Al-Arús va
ser conquerida i cristianitzada pel rei Jaume
I.
A Vinaròs també va tenir lloc un fet
històric destacat amb la població morisca.
L’any 1609, totes les persones d’aquesta
confessió van ser expulsades pels ports més
importants del Mediterrani espanyol, entre
els quals es trobava el de la nostra ciutat.
Durant els segles XVI i XVII, Vinaròs va ser
considerat un enclavament i port estratègic
per al comerç marítim de la Mediterrània.
Tal era la rellevància portuària de la ciutat
que va comptar, fins i tot, amb la presència
de seus consulars d’Itàlia i França.
Els productes que s’exportaven
majoritàriament eren el vi produït a Vinaròs
i als voltants. Com a dada significativa,
podem destacar que l’any 1892, el 4% del
vi que es consumia a Espanya provenia del
port de Vinaròs.
Actualment, la principal activitat marítima
és la pesca, i Vinaròs destaca per ser un dels
ports del Mediterrani amb majors captures
de peix blau.
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RUTA
Arquitectura a través
dels temps
La construcció monumental més
emblemàtica i admirable és la de
l’església fortalesa de la Mare de Déu
de l’Assumpció (1586).
Un dels exemples més clars de
l’arquitectura goticorenaixentista amb
portalada barroca d’una magnitud
imponent i flanquejada per dues
elegants columnes salomòniques.
Aquesta joia del barroc valencià
resulta característica per constituir-se
com una mostra d’església fortificada
situada al nucli antic.
La torre del campanar té una
alçària de 33 metres, la qual cosa
la feia perfecta per a la vigilància
i per protegir-se de l’enemic. La
façana va ser declarada Monument
Historicoartístic el 1978.

L’església fortalesa de la Mare de Déu de l’Assumpció va constituir el
principal element de defensa durant els atacs continuats de pirates i
barbarescos.

7

Surt a passejar pels nostres carrers
i descobreix la nostra arquitectura
a través dels temps. Comencem pel
convent de Sant Telm, una antiga
església que avui és l’auditori
municipal (Pl. Sant Agustí).
A continuació, al solar on hi havia
l’antic convent de Sant Telm,
l’any 1928 van començar les obres
de construcció de l’edifici del
mercat actual (Pl. Sant Agustí), un
exemple de l’arquitectura del ferro
de començaments del segle XX.
El màxim exponent modernista
que trobaràs a Vinaròs és la casa
d’Àngel Giner. Aquest edifici
exquisit del 1914 conserva
l’estructura original així com
part de l’ornamentació. Una
altra referència modernista és
la Casa Sendra (pl. Jovellar), de
façana simètrica que presenta una
decoració amb motius vegetals i
formes musicals.
Entre les construccions civils més
significatives destaca la Casa de la
Vila, ajuntament de la ciutat fins
al 1785, erigida sobre arcs de pedra
i amb una doble finestra geminada
d’estil gòtic a la façana original.

La Casa Àngel Giner (a la imatge)
i la Casa Sendra són dos exemples
magnífics de l’arquitectura
modernista al territori valencià.
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D’altra banda, la Casa Membrillera
(C. dels Socors), coneguda també
com “Les Coroneles”, construïda al
segle XVIII seguint les formes del
Renaixement acull un centre cultural
i d’exposicions. Aquí trobaràs una
exposició gratuïta sobre la història
marítima, industrial i agrícola de
Vinaròs.

Santuari de la
Misericòrdia

Continuant amb la ruta, la següent
parada és el monument a l’arquebisbe
Costa i Borràs, que s’erigeix davant
la mar per ser l’artífex del port
de la ciutat. Un altre exemple del
patrimoni civil relacionat amb la mar,
així com de l’esplendor econòmica
i comercial que va experimentar la
ciutat durant els segles XIX i XX és
l’antic pòsit de pescadors Sant Pere,
al passeig marítim. Per últim, et
cridarà l’atenció la plaça de bous, que
és la més pròxima al mar que existeix
a tot Espanya.
Als afores de la ciutat, Vinaròs
conserva altres monuments
rellevants amb els quals podem
finalitzar el nostre recorregut, com
ara l’ermita de Sant Gregori i el
santuari de la Misericòrdia (a 6 km de
la ciutat), a la serra del Puig.

Recorre la ciutat en una agradable passejada d’unes dues
hores a través d’un itinerari turístic audioguiat. Pots
descarregar-te tota la informació de forma gratuïta des del
web: www.audioguies.vinaros.es
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La vegetació que
envolta la platja de
Fora del Forat la
converteix en un
lloc paradisíac. Té
bandera blava.

La platja del Fortí
és 100% accessible
per a persones amb
mobilitat reduïda.
Té bandera blava.

PLATGES
I CALES
Submergeix-t’hi!

La platja del Clot és
ideal per a famílies
amb xiquets i
xiquetes, ja que té
poca profunditat.
És 100% accessible.

Vinaròs ens ofereix un paisatge únic
i diferent per gaudir de la mar. Amb
12 quilòmetres de costa que van des
del riu de la Sénia fins al barranc
d’Aiguadoliva, hi ha molts paratges
per descobrir. El terme municipal de
Vinaròs compta amb un total de 26
platges i cales.

Tres platges
al centre
10

Al costat del centre urbà trobaràs les platges del Fortí i de Fora del Forat,
paral·leles al passeig marítim, i la platja del Clot. Són àmplies i de fàcil accés, i
representen la major atracció turística de la ciutat. Aquestes platges disposen
d’una variada oferta de serveis i activitats ludicoesportives per a tots els públics.
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Platja nudista del
riu de la Sénia

Riu de la Sénia
Paratge natural
de Sòl de Riu

Cala de la Sunyera
Cala de Sòl de Riu

ZONA
DEVESES

Platja de les Deveses
Cala de les Timbes
Cala de les Llanetes

ZONA DE
LES CALES

Cala de la Roca Plana
Cala de la Foradada

ZONA
TRIADOR

Cala del Pastor
Platja del Triador

ZONA
BARBIGUERA

ZONA
AMERADORS

ZONA
SALDONAR

Barranc del
Saldonar

Cala del Pinar

COSTA NORD

Platja de les Cales

Platja de la Barbiguera

Cala del Saldonar

Cala dels Cossis
ZONA
BOVERALS

Passeig de ribera
ZONA
LES SALINES

Barranc de
Les Salines

Platja
del Clot
Cala dels Pinets
Cala del Fondo de Bola
Cala de les Roques
Platja de les Salines

ZONA
CALA DEL
PUNTAL

COSTA SUD

ZONA
LLEVATERES

Platja
del Fortí

PLATGES URBANES

Riu Cervol

NUCLI
URBÀ DE
VINARÒS

Recorrent la costa nord trobaràs un
entorn natural singular conformat
per un conjunt de cales i platges
protegides per suaus penya-segats
i acompanyats de la vegetació
típica de la zona, com ara el romer
marí i el margalló.
La primera de les nostres platges,
començant pel nord, és la platja
nudista del Riu de la Sénia. Si
continues baixant, arribaràs fins
a les platges i cales del Sòl del
Riu, les Deveses, les Timbes i
les Llanetes; si vens amb la teua
mascota, aquesta última platja
és perfecta per gaudir d’un bany
refrescant.
Aquest entorn natural el trobaràs
també en altres cales com ara la
Foradada, el Triador, el Pinar i la
Barbiguera, que se situen més a
prop del nucli urbà.

Platja del Saldonar

Platja de Fora
del Forat

Descobreix
la costa
de Vinaròs

Endinsant-te a la costa sud,
percebràs com ressorgeix la
bellesa de cales rocoses, de formes
sinuoses i agrestes, vertebrades
pel passeig de ribera, un passeig
perfecte per caminar o passejar
amb bicicleta mentre respires l’aire
pur de la mar.
Acaba d’arrodonir el teu dia amb
activitats com la pesca a la vora de
la mar, el submarinisme o l’snorkel
a les cales del Fondo de Bola, el
Puntal o Aiguadoliva. Si no hi vas
pels esports, et quedaràs per la
tranquil·litat.

Cala del Puntal
Barranc
d’Aiguadoliva

Platja d’Aiguadoliva
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Forns i pastisseries
tradicionals

GASTRONOMIA
El sabor a mar
de Vinaròs

A Vinaròs trobaràs unes
rutes pensades per als
amants del dolç i de les
pastes més artesanes de
forners i pastissers: Vinaròs
Llépol i Vinaròs al Forn. Es
poden adquirir a l’Oficina
de Turisme, no t’ho
perdes!

La gastronomia és un dels grans atractius
de Vinaròs. La nostra tradició marinera
i la riquesa de verdures i hortalisses
de proximitat aporten una àmplia
varietat de sabors i aromes al nostre
receptari mediterrani. Els arrossos,
el peix i el marisc, especialment el
llagostí de Vinaròs, reconegut en el mon
gastronòmic pel seu sabor i qualitat, són
la base culinària dels plats més variats i
saborosos.

Oli mil·lenari

Vinaròs i el territori
del Sénia és la zona
del món amb major
densitat d’oliveres
mil·lenàries. D’aquestes
olives s’elaboren olis
d’oliva verge extra únics
i irrepetibles pel seu
origen, textura i sabor
especial.

De ben segur que et captivaran!

La galera

La galera ha passat de ser
un producte de rebuig o que
únicament es feia servir
per fer caldos o fons a ser
el producte central d’unes
jornades gastronòmiques. El
seu sabor és exquisit, de manera
que, malgrat la dificultat que
presenta la seua pell robusta,
cada vegada és més popular
menjar-la com un marisc
convencional, a la planxa o
bullida.
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Altres productes

Al territori de Vinaròs
trobareu altres
productes i experiències
gastronòmiques
relacionades amb el vi,
el formatge, els arrossos
procedents del delta
de l’Ebre i les taronges,
producte emblemàtic de la
Comunitat Valenciana.
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Les rutes
«Saborea Vinaròs»
La gastronomia vinarossenca ha marcat tendència respecte a
innovació i qualitat. Per això, Vinaròs forma part de Saborea
España, la marca de referència del turisme gastronòmic espanyol.
Una plataforma nacional amb vocació internacional que potencia
el turisme i la gastronomia del país, formada per les principals
entitats gastronòmiques nacionals.
Anima’t a descobrir les experiències gastronòmiques de Vinaròs i
el seu entorn a través de les rutes Saborea Vinaròs, que han sigut
planificades i creades per experts per donar a conéixer la nostra
gran qualitat gastronòmica:
De la mar a la taula. A primera hora del matí, al port de Vinaròs una
barca de pesca tradicional t’espera per embarcar-te en l’experiència
de ser mariner per un dia.

El llagostí de Vinaròs
i la mar a la cuina
de la ciutat
Diu la tradició que el duc de Vendôme,
descendent del rei Enric IV de França i membre
de la Casa de Borbó-Vendôme, va morir l’any
1712 a Vinaròs com a conseqüència d’un
empatx de llagostins després de ser nomenat
virrei de Catalunya i comandant en cap de
l’exèrcit espanyol. Aquesta és una de les
moltes raons per les quals t’animem a tastar
els famosos llagostins de Vinaròs, això sí, amb
moderació.
Les característiques més distintives del nostre
crustaci són la carnositat i la força del seu
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cos. Crítics gastronòmics i alguns dels millors
xefs del país afirmen que és un dels llagostins
més saborosos de la península, i ara ho pots
comprovar. Compra’ls al mercat i demana que
te’ls cuinen allà mateix; així podràs assaborir la
nostra mar Mediterrània. El llagostí de Vinaròs
és tan reconegut que, cada any, celebrem el
Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí
de Vinaròs. D’aquesta manera destaquem de
forma especial aquest producte estrella.
Deu cuiners porten a concurs les seues receptes,
que han de tenir com a base el llagostí. Entre les
peces culinàries realitzades, un jurat decideix
quines són les tres millors. El concurs ha
comptat amb la participació de xefs i cuiners
tan reconeguts com Martín Berasategui, Carme
Ruscalleda o Jordi Roca.

Sabors mil·lenaris. Sabies que en temps de Constantí I, emperador
romà al segle IV, es van plantar algunes de les oliveres que encara
podem contemplar avui al nostre territori? Vinaròs posseeix un
patrimoni natural envejable. Descobreix la bellesa en un recorregut
per paratges increïbles. Passeja entre oliveres monumentals
mil·lenàries mentre assaboreixes el seu oli d’oliva verge extra.
Tornem a les arrels. Als voltants de Vinaròs hi ha tresors
gastronòmics amagats. En aquest recorregut, i en companyia de
productors experts locals, participarem activament en la recollida
de productes com tòfones negres o bolets. Anima’t!
Conservant tradicions. Els mariners porten la pesca al port per
preparar-la. Aquesta ruta et permetrà conéixer el lloc on es
transforma el peix blau en salaons i també tastar alguns plats
característics.
Artesans del sabor. A través d’aquest recorregut tindràs
l’oportunitat de conéixer els artesans que treballen la vinya. I per
acompanyar el vi, què millor que una degustació de formatges
artesans? Descobreix les històries apassionants i els sabors
increïbles que s’amaguen a les vinyes i la cultura del vi a Vinaròs.
Pots trobar més informació al web de Saborea España:
www.tastingspain.es/rutas/vinaros

17

El nostre
ENTORN
NATURAL
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El medi natural de Vinaròs s’ha transformat amb el pas del
temps. Descobreix com la vegetació natural (carrascars, rouredes
o pinars) dels boscs mediterranis s’ha adaptat a la introducció de
conreus agrícoles com l’olivera, l’ametler, el taronger i la vinya.

PARATGES NATURALS

RUTES

Serra del Puig
Un turó de 165 metres d’altura
per damunt del nivell de la
mar sobre el qual se situa el
santuari de la Mare de Déu de la
Misericòrdia. Declarat Paratge
Natural Municipal el 2016.

Barranc d’Aiguadoliva
(16 km, circular amb la GR-92)
Inici: Platja d’Aiguadoliva
Arribada: Santuari de la
Misericòrdia
Durada aproximada: 4h 20’

Sendera local Redona de
l’Ermita
(4 km, circular)
Inici i arribada: Santuari de la
Misericòrdia
Durada aproximada: 1h 10’

Sòl de Riu
Al nord de Vinaròs, limitant
amb Catalunya, trobem aquest
paratge que ens ensenya sobre la
mar Mediterrània, les sénies, els
conreus, les espècies botàniques
i el delta de l’Ebre.

Sendera del Mediterrani
(24 km GR-92)
Inici: Pont medieval del Molí
de l’Olivar
Arribada: Barranc
d’Aiguadoliva
Durada aproximada: 6h 10’

Sendera El Jardí de Sòl de Riu
(2,8 km, anada i tornada)
Inici i arribada: Aparcament de
la platja de les Deveses
Durada aproximada: 25’

Vinaròs
en
família

Vinaròs representa la destinació ideal per gaudir de vacances i
escapades en família. L’extensa oferta lúdica i els allotjaments
turístics adaptats converteixen la ciutat en una destinació familiar
tot l’any, que ofereix des d’activitats esportives i d’entreteniment fins
a compres i esdeveniments culturals.
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Plans
en família
Els més menuts poden participar en
les activitats d’animació infantil de
Carnaval i Setmana Santa.
I, durant l’estiu, les sessions de
cinema a l’aire lliure, els tallers
creatius per a xiquets, així com els
contacontes i activitats de lectura
dissenyats per a tots els públics a
la Biblioplatja, són algunes de les
propostes més entretingudes que us
oferim.
Si feu una volta pel centre històric
de la ciutat, descobrireu la nostra
història i cultura local a partir d’una
ruta audioguiada pels espais i fets
històrics més rellevants, la narració
de la qual està adaptada tant per
a xiquets com per a adults. Podeu
descarregar les audioguies aquí:
www.audioguies.vinaros.es
Vinaròs us ofereix l’oportunitat de
conéixer la cultura marinera de la
ciutat a través de visites guiades i
d’activitats relacionades amb els
seus recursos marítims, com ara
el pescaturisme (visites guiades
a la llotja, conéixer les barques
de pesca i visitar el mercat, o bé
embarcar-vos amb els mariners en
una jornada de pesca tradicional) o
els esdeveniments organitzats pel
club nàutic de la ciutat.
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Tornem a la natura
A més, també es realitzen activitats a l’aire
lliure i en contacte amb la natura, on xiquets
i grans podeu participar en passejades
per diversos camins. Us recomanem
especialment la sendera del Jardí de Sòl de
Riu i la Redona de l’Ermita. Llogueu una bici
i gaudiu del nostre entorn natural fent una
volta per les platges i cales. A més, podeu
aprofitar el dia a la vora de la mar practicant
snorkel, pesca o d’altres esports aquàtics com
el pàdel surf.
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FESTES
al ritme de
les estacions
L’any festiu de Vinaròs
comença el dia de Sant
Antoni, 17 de gener, durant
el vespre del qual s’encenen
fogueres. I després, per Sant
Sebastià, 20 de gener, se
celebra una romeria popular
en honor al patró de la ciutat.
Arribat febrer, i coincidint
amb els dies previs a la
Quaresma, la ciutat se
centra en la celebració del
Carnaval de Vinaròs, festa
declarada d’Interés Turístic
Autonòmic, que representa
l’esdeveniment festiu més
important de la localitat.
Durant la Setmana Santa,
reconeguda també com festa
d’Interés Turístic Autonòmic,
se celebren processons i
actes religiosos.

Amb l’arribada de l’estiu, xiquets
i grans comparteixen activitats i
diversió durant la Fira i les Festes de
Sant Joan i Sant Pere. Són festes de
caràcter popular durant les quals es
pot gaudir de música a l’aire lliure,
focs d’artifici i un gran recinte firal
per a tota la família.
Durant la temporada d’estiu, se
succeeixen altres celebracions, com
la tradicional processó marítima que
té lloc el 16 de juliol, dia en què els
mariners honoren la seua patrona, la
Mare de Déu del Carme.

Imatge dels confrares en
una de les processons de la
Setmana Santa de Vinaròs.
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A l’estiu s’organitzen activitats d’oci
a l’aire lliure com el cinema d’estiu,

el cicle de concerts al santuari de la
Misericòrdia o el ioga a la platja.
Com a preludi de la tardor, durant
el mes de setembre es commemora
l’atorgament de la Carta Pobla a
la ciutat de Vinaròs, i s’organitzen
múltiples activitats culturals com
concerts, exposicions, teatre i visites
guiades, entre d’altres.

Vinaròs és una
ciutat molt festiva,
amb nombroses
celebracions i
esdeveniments
durant tot l’any.

I ja entrada l’època hivernal, Vinaròs
engalana els principals carrers i
organitza activitats com tallers
infantils, teatre, el pessebre vivent
o la cavalcada de Reis per gaudir de
l’època nadalenca.
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Moment de la gala de
presentació de les reines, un
dels actes més espectaculars del
Carnaval de Vinaròs.

Carnaval
El Carnaval de Vinaròs se
celebra a la nostra ciutat des
del segle XIV. Al segle XVIII
es van popularitzar els balls
de disfresses a l’estil dels
organitzats a les grans ciutats.
Durant la dictadura franquista
es van prohibir, com a la resta
d’Espanya, i posteriorment, van
ser recuperats pel poble l’any
1983. Des de l’any 2007 està
declarat Festa d’Interés Turístic
de la Comunitat Valenciana.
Vinaròs rep el Carnaval com
la festa més viva de l’any. Amb
l’arribada del mes de febrer, la
ciutat s’entrega plenament a
aquesta festa i es converteix
en el centre de la diversió i de
la imaginació. La fantasia, el
color i la música estan presents
durant els deu dies de Carnaval
en els nombrosos actes
multitudinaris que culminen
amb les desfilades. Més de
trenta comparses desfilen
pels carrers de Vinaròs, per
acompanyar el rei Carnestoltes i
el seu seguici.
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Viu el Carnaval
com un autèntic
vinarossenc
Si matines, trobaràs algunes
persones acabant d’enllestir els
preparatius en què han treballant
durant mesos. Plomes, colors,
lluentons i molta purpurina...
així són les disfresses que
omplen els carrers durant els
actes de Carnaval. No oblides
anar a la inauguració de la festa
amb el rei Carnestoltes i el seu
seguici.
Si vols viure aquest Carnaval
com un autèntic vinarossenc,
has d’apropar-te a les desfilades.
Les reines i reis de les comparses
t’animaran a ballar al ritme
de l’alegria i la marxa que les
caracteritza. A més, amb els
5.000 comparsers, pots veure una
àmplia varietat de disfresses i la
creativitat que forma part dels
nostres carnavalers.
I, per als més menuts, et
recomanem que li faces una
ullada a la presentació de les
reines i reis infantils, una
iniciativa que acosta el Carnaval
als més xicotets de casa.

Reina del Carnaval de Vinaròs.
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Imatge de la
Processó de
la Matinada.

Setmana
Santa
Els actes de Setmana Santa comencen
amb la tradicional Trobada de Bombos
i Tambors en la qual participen bandes
de diverses ciutats de les províncies de
Castelló, Tarragona i Terol.
Després, les processons i els actes
religiosos se centren principalment en
els dies de Dijous i Divendres Sant. Pels
carrers de la ciutat es poden apreciar
passos i imatges religioses de gran
valor artístic que surten d’esglésies i
capelles. La primera de les processons
és el Dimecres Sant a les cinc del
matí, coneguda com la Processó de la
Matinada.
Els carrers del centre històric de Vinaròs
s’omplen de curiosos per contemplar les
solemnes processons de les confraries
i els seus passos. L’última de les
processons és la Processó de l’Encontre,
el Diumenge de Pasqua.
La Processó de la Matinada, que compta
amb més de 500 anys d’història, es va
recuperar l’any 2010, després de perdre’s
el 1912. El recorregut processional és
el mateix que se seguia antigament,
respectant també els mateixos llocs per a
les estacions del viacrucis.

BENVINGUT A VINARÒS
et sentiràs com a casa
01. Mantingues neta la ciutat. Ens agrada viure
en una ciutat bonica. Usa les papereres i els
contenidors de reciclatge.
02. Sigues responsable del teu gos. Vinaròs és
una destinació amiga dels gossos i inclús hi
ha platges on pots accedir amb ells. Recull els
excrements del teu gos i, si cal, neteja les restes
d’orina en façanes o mobiliari urbà.
03. Si fumes, no tires la burilla a terra. Apaga-la i
utilitza les papereres.
04. Ajuda’ns en la conservació del patrimoni
cultural i respecta el mobiliari urbà.
05. La via pública no és lloc per a beure alcohol.
Hi ha terrasses meravelloses per tot Vinaròs
on podràs gaudir d’unes canyes, un vermut
tradicional (la nostra bicicleta) o una copa a
l’aire lliure.
06. Encara que tingues molt a celebrar, el
soroll molesta el veïnat. Per respecte, al teu
allotjament i a la via pública, mantingues les
normes de convivència.
07. Utilitza la bicicleta. Vinaròs és una ciutat
completament plana i molt fàcil de recórrer.

09. Esperem que gaudisques de la teua estada
sense cap contratemps, però si el necessites,
Vinaròs disposa d’un excel·lent sistema públic
de salut.
10. Una bona experiència. Vinaròs compta amb
una àmplia oferta d’allotjament i locals de gran
qualitat. Tria l’oferta reglada perquè la teua
experiència siga inoblidable.
11. Fomenta el desenvolupament local. La
gastronomia i els productes de Vinaròs són
d’una gran qualitat. Ajuda al desenvolupament
equilibrat i sostenible consumint producte de
proximitat.
12. Respecta la diversitat. Et trobes en una ciutat
diversa i inclusiva. A Vinaròs convivim persones
de diferents races, diferents orientacions
sexuals, diferents ¡creences religioses i diferents
maneres de ser i de sentir.
13. Enriqueix-te amb la nostra cultura i el nostre
idioma propi, el valencià.
14. Els teus drets són importants. A la Tourist
Info t’informarem sobre els teus drets com a
usuari de productes i serveis turístics.

08. Vinaròs és una ciutat segura, però si tens algun
problema, la Policia Local està per a ajudar-te.

Expressions en la nostra llengua:
Bon dia
Gràcies
Per favor
Bon profit
Perdó
Com xales!

Vinaròs està adherit al Codi Ètic del Turisme Valencià,
primer document d’àmbit autonòmic que ha sigut
adaptat del Codi Ètic del Turisme de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT).

#Siguesunturistaresponsable
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La nostra
recomanació
d’excursions des de
Vinaròs

Parcs temàtics i centres d’oci
Ideals per fer una escapada
en família:
Port Aventura (106 km),
Aquarama (67 km), Jardín del
Papagayo (12 km), Biopark
(156 km) i Ciutat de les Arts i
les Ciències (152 km).

A més dels nombrosos atractius
que has pogut conéixer a
Vinaròs, si durant la teua estada
amb nosaltres tens més temps,
et proposem tota una sèrie
d’excursions d’un dia per visitar
el nostre voltant.

Pintures Rupestres
Per poder conéixer
els nostres orígens és
imprescindible visitar els
llocs que et proposem a
continuació, tots declarats
Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO: La Valltorta,
Tírig (50 km); La Cova
Remigia, Ares del Maestrat
(70 km); Serra de la Pietat,
Ulldecona (35 km) i la Cova
dels Rossegadors, la Pobla
de Benifassà (47 km).

Pobles amb encant
Centres històrics monumentals ben
conservats, alguns considerats com
dels més bonics d’Espanya:
Morella (64 km), Sant Mateu (34 km),
Vilafamés (75 km), Ares del Maestrat
(76 km), Culla (81 km), Catí (48 km),
Peníscola (18 km).

Altres llocs d’interés
Parcs naturals
Per gaudir d’un dia de contacte amb
la natura, prop de Vinaròs trobaràs
alguns dels millors enclavaments
naturals de la Mediterrània:
Delta de l’Ebre (24 km), Tinença de
Benifassà (45 km), Serra d’Irta (25 km),
Prat de Cabanes-Torreblanca (47 km) i
les Illes Columbretes (la distància varia
en funció del port on embarques).
Ares del Maestrat (dalt)
Parc natural del delta de l’Ebre (esquerra)
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- El Parc Miner del Maestrat,
Culla (73 km).
- Les Coves de Sant Josep,
la Vall d’Uixó (114 km).
- Tuna Tour, l’Ametlla de
Mar (63 km).

Tuna Tour (dalt)
Pintures rupestres del barranc
de la Valltorta (centre)
Coves de Sant Josep (baix)
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Accessos

Vinaròs

Barcelona

València

a Barcelona
a Reus

a Saragossa
N-238

(Sortida 42)

Vinaròs
(Sortida 43)

Empreses
adherides
al SICTED
Vinaròs
Les sigles del SICTED
signifiquen “Sistema Integral
de Qualitat Turística en
Destinació” (en castellà). Els
establiments certificats són
excel·lents i es comprometen
amb la destinació i els seus
clients a donar un servei
de qualitat, realitzant
un esforç addicional en
l’atenció al client, cuidant el
detall i l’entorn i a millorar
contínuament els seus serveis,
instal·lacions i equipaments.

RH VINARÒS AURA ****
Hotel Boutique

C. Rossell, s/n. C. del Mar, 2.
964 40 70 79
www.hotelrhvinarosaura.com
vinarosaura@hotelesrh.com

RH VINARÒS PLAYA ****
Family Hotel

C. Febrer de la Torre, 2.
964 40 21 21
www.hotelrhvinarosplaya.com
vinarosplaya@hotelesrh.com

HOTEL RESIDENCIA NOU
CASABLANCA **

Castelló

C. Sta. Anna, 30.
964 45 04 25
noucasablanca@gmail.com

DAVIMA RENT A CAR

València

COMUNITAT
VALENCIANA

Km 1052, N-340
964 45 25 58

RESTAURANT LA ISLA

P.º San Pere, 5
964 45 23 58
www.restaurantelaislavinaros.com

RESTAURANT BERGANTÍN

C. Varadero, s/n
627 52 31 14
www.restaurantebergantin.com

ALQUILERES TURÍSTICOS
ADAPTADOS.COM

Alacant

Zona Boverals. C. de la Rajada, 11
964 45 36 78
www.adaptados.com
antoniocs27@yahoo.es

VIAJES MAESTRAZGO

964 45 53 00
Pl. Sant Antoni, 36
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Telèfons
d’interés

C. Pintor Puig Roda, 8
1ª planta
(+34) 964 45 24 75

ALLOTJAMENT

CAMPING VINARÒS
1era CATEGORIA

HOTELS
RH VINARÒS AURA ****
Hotel-boutique

C. Rosell, s/n. C. del Mar, 2
(+34) 964 40 70 79
www.hotelrhvinarosaura.com
vinarosaura@hotelesrh.com

RH VINARÒS PLAYA ****
Family Hotel

C. Febrer de la Torre, 2.
(+34) 964 40 21 21
www.hotelrhvinarosplaya.com
vinarosplaya@hotelesrh.com

HOTEL CRYSTAL PARK ***

Ctra. N-340, Km. 1048’2.
(+34) 964 40 11 22
www.hotelcrystalpark.com
reservas@hotelcrystalpark.com
HOTEL TERUEL **
Av. Madrid, 11
(+34) 964 40 04 24
www.hotelteruel.es
reservas@hotelteruel.es

HOTEL DUC DE VENDÔME **
Ctra. N-340a, Km. 1053.
(+34) 964 45 09 44
www.ducdevendome.com
hotelducdevendome@gmail.com
Ap. de correus 425

HOTEL RESIDENCIA NOU
CASABLANCA **
C. Sta. Anna, 30
(+34) 964 45 04 25
noucasablanca@gmail.com
C. Dtra. Anna, 30.

HOTEL ROCA **

Ctra. N-340a, Km. 1049.
(+34) 964 40 13 12
www.hotelroca.com
info@hotelroca.com

HOTEL LA BOLERA **

Av. Castelló, 18.
(+34) 964 40 28 00
hotelrestaurantlabolera@hotmail.com

HOSTAL CASTELLVERD

132 Carretera Valencia-Barcelona
www.hostalcastellverd.com
964104739 / 623 144 058

VINALUX RESORT
(Beauty and yoga retreat)

C. del Remei, 11
676870126
www.vinaluxresort.com
info@vinaluxresort.com

HABITACIONES VICTORIA **
C. Botànic Cavanilles, 2
(+34) 964 45 08 20

HABITACIONES VINARÒS **

CAMPINGS
Ctra. N-340, Km. 1054.
(+34) 964 40 24 24
www.campingvinaros.com
info@campingvinaros.com

CAMPING CALA PUNTAL
3era CATEGORIA

Partida Salines. C. Cala Puntal, O, 28
(+34) 964 40 17 29

APARTAMENTS
GFA VINARÒS

C. Sant Cristòfol, 6.
(+34) 961 47 94 28/(+34) 672 16 01 60
www.gfare.es / info@gfare.es

AGENCIA ARSLAN

Av. Fco. José Balada, 160
Ap. Correos, 80.
(+34) 606 13 11 17
www.inmobiliaria-arslan.com
contact@inmobiliaria-arslan.com

AGENCIA MAR MEDITERRÁNEO
Av. Fco. José Balada, 192
(+34) 964 49 63 00 / (+34)
606 13 12 82
www.
agenciamarmediterraneo.com
infovinaros@gmail.com

ALQUILERES TURÍSTICOS
ADAPTADOS.COM

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
TERE

Pl. Primer de Maig, 30
(+34) 964 45 10 34 / (+34) 606 15 96
23 / (+34) 661 43 85 69		
inmobiliariatere@hotmail.com

BUNGALOWS PASQUAL

Camí dels Ameradors C. la Corneta
(+34) 618 09 37 92
www.bungalows-pasqual.com
info@bungalows-pasqual.com

APARTAMENTOS VINARÒS
SUNSET

C. del Remei, 11
687870126
fitclubvinaros@gmail.com
www.vinarossunset.com

ESTUDIOS RH VINARÒS PLAYA
(Cat. Estándar) Pet Friendly
C. Febrer de la Torre, 2.
(+34) 964 40 21 21
www.hotelvinarosplaya.com
vinarosplaya@hotelesrh.com

GESTIÓ INMOBILIARIA
“COSTA LLEVANT”

C. Sant Francesc, 13
964 45 45 35		
vinaros@gestioimmobiliaria.com

C. del Rossegall, 24
www.vinarosvacation.com
vinarosvacation@gmail.com
605514668

APARTAMENTOS EN 1ª LÍNEA

C. de la Mare de Déu del Pilar, 148, 3º

(+34) 964 45 27 33/(+34) 606 43 03 86
www.enprimeralinea.com
enprimeralinea@gmail.com

AUTOS MEDITERRÁNEO

(+34) 964 22 00 54
www.autosmediterraneo.com

AVANZABUS

(+34) 912 72 28 32
www.avanzabus.com

HIFE

(+34) 902 11 98 14
www.hife.es

RENFE

(+34) 912 32 03 20
www.renfe.com

TAXI ARCADI

(+34) 674 70 07 00
www.taxivinaros.com

TAXI LORCA

C. Cala Puntal, M – nº 12
(+34) 626 80 38 15

paradisgrupp@gmail.com

BOTIGUES GOURMET

LA BODEGUETA

APARTAMENTOS VINARÒS
VACATION

ESTACIÓ DE TREN
DE VINARÒS

Pl. Estació de Ferrocarril, s/n
(+34) 912 432 343 / (+34) 912 320
320

PARADÍS GRUPP

APARTAMENTOS LA PARRETA
SAN FERNANDO

C. Cala Puntal, 2.
(+34) 964 40 02 41 / (+34) 636 13
39 46
www.laparreta.es
laparreta@laparreta.es

Ctra. CV-13, Km. 2.4
(+34) 964 57 86 00
www.aeropuerto-castellon.com

RADIO TAXI

Av. País Valencià, 25 baix
(+34) 964 45 57 65
www.inmopv.com

BIOMON

APARTAMENTOS LA PARRETA
MAR

AEROPORT CASTELLÓ

INMO PAÍS VALENCIÀ

Zona Boverals. C. de la Rajada, 11
(+34) 964 45 36 78
www.adaptados.com
antoniocs27@yahoo.es
C. Sant Blai, 34.
(+34) 964 40 02 41 / (+34) 636 13
39 46
www.laparreta.es
laparreta@laparreta.es

TRANSPORTS

C. de la Puríssima, 20
628935943
C. Sant Vicent, 8
(+34) 964 45 16 20

TOTEKO REBOST ECOLÒGIC
C. Sant Antoni, 38
(+34) 964 45 66 29

LLOGUER DE COTXES
DAVIMA RENT A CAR
Km 1052, N-340
(+34) 964 45 25 58

Arrêt : C. Sant Crisòfol		
(+34) 964 45 51 51
www.radiotaxivinaros.es
C. Sant Cristòfol
(+34) 600 60 03 33
www.taxivinaroslorca.com

GUIA TURÍSTICA
CULTURAL ROUTES

(+34) 630 19 62 96

EXCURSIONS
CULTURAL ROUTES

(+34) 630 19 62 96

ROCA MAR LUXURY TRAVEL
SERVICE

(+34) 653 726 157
www.rocamar.com.es

VIAJES MAESTRAZGO

(+34) 964 45 53 00
Pl. Sant Antoni, 36

LLOGUER DE
BICICLETES
MAIKBIKE

C. del Músic Carles Santos, 1
(+34) 695 33 07 64

FANDOS

Av. Tarragona, 21
(+34) 964 45 36 60

Consulteu la llista de restaurants
actualitzada al web:
www.turisme.vinaros.es
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Turisme

TOURIST INFO VINARÒS
Passeig de Colom s/n
+34 964 453 334
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
COMUNITAT VALENCIANA
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