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Text i fotografía: Ana Mª Rodríguez Edo

Telèfons d’interés:
Ajuntament de Benicarló: 964 470 050
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/
Turismo: 964 473 180
RENFE: 964 470 199
Taxi: 964 460 506 / 964 460 506
Autocars Hife: 902 119 814
Autos Mediterrànies: 964 220 054
Autos Res: 964 473 212
Allotjaments econòmics:
Hotel-Residència Sol (www.hotel-sol.com)
Av. Magallanes 103, Benicarló
tel.: 964 471 349
Admet animals de companyia!!
Alberg Residència J.Sant Crist del Mar
tel: 902 225 552 / 964 470 500

Si busques viatjar a un poble marítim, pròxim
però al mateix temps que no patisca la típica
massificació turística de la gran majoria
dels municipis costaners de la Comunitat
Valenciana, Benicarló és la teua destianció
perfecta. Benicarló és un d’eixos llocs amb
encant i al mateix temps tranquils del llevant
espanyol. Al nord de la costa castellonenca este
entranyable poble pesquer compta amb tres
precioses platges d’aigües netes, una d’arena

fina i les altres dos de cudols ideals per al
descans i la pràctica d’esports nàutics. A més, cal
destacar la presència del seu port en què a més
de vaixells podem trobar un centre lúdic amb
nombrosos bars i pubs per al gaudi dels jóvens i
dels no tan jóvens…
Benicarló també destaca pel bon estat de
conservació del seu llegat històric i arquitectònic,
exemples d’això són el convent de Sant Francesc,
l’ermita de Sant Gregori (a 2 km del poble), la

Casa de la baronessa (seu de l’Ajuntament), la
Capella del Crist del Mar i l’antiga presó (hui
espai expositiu i Museu Arqueològic Municipal).
Quant a la seua gastronomia cal mencionar els
productes del mar i la carxofa que per la seua
qualitat posseïx la seua pròpia denominació
d’origen. I entre els dolços no cal oblidar delícies
com “coc rapit”, “carquinyols”, “pastissets”…
Les festes patronals en honor a Sant Bartomeu
se celebren durant la segona quinzena d’agost.

ESCAPA’T
No et quedes a casa. Tardor-hivern
De setembre a desembre. La nova proposta d’Escapa’t per
a esta tardor-hivern oferix tota mena d’activitats, teatres
al carrer, Manga, Bilbao, Barcelona, bici, festivals i més.
Informa’t i escapa´t!

XIV Saló del Manga
1 i 2 de novembre
Preu: 95€.
Edat: de 16 a 35 anys, menors de 18 anys amb autorització.
Inclou: transport, assegurança de viatges i nit A/D.

Pedalejant per la Via Verda.
Barracas - Jérica

Estada solidària al Marroc,
el viatge dels sentits, Babtaza
27, 28, 29, 30, 31 de desembre i 1, 2 i 3 de gener
Preu: 502 €.
Edat: majors de 18 anys fins als 35.
Inclou: transport, el ferri, excursions pel Marroc, hotel més
desdejuni, nit a les muntanyes amb sopar i desdejuni berber,
tallers, visita guiada i assegurança.

1 de novembre
Preu: 25 €.
Edat: De 16 a 35 anys, menors de 18 anys amb autorització.
Inclou: transport i guies.

Barcelona Literària
15 i 16 de novembre
Preu: 126 €.
Edat: Majors de 18 anys fins als 35.
Inclou: transport, 1 nit d’hotel A/D + assegurança de viatges +
rutes La Sombra del Viento i La Catedral del Mar.

1. Econòmica: no hauràs de pagar benzina, ni aparcament.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Centres Joves de Mislata
C/ Major, 36 Tel. 96 399 03 40
C/Túria, 12. Tel. 96 383 71 41

