
 

 

BENICASIM 

2022 



 

 
BEGELEIDE FIETSVAKANTIES 2021 2 DE TOERIST BIKING

 

OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het organiseren 

van begeleide fietsvakanties voor elk type fietser: wielertoeristen en 

wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en 

zelfs mountainbikers.  

 

Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser bij ons 

zijn gading vinden. Er wordt op elke bestemming dan ook op minstens 3 

niveaus gefietst.  

 

Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk van 

onze vakanties inbegrepen. Ook de steeds populairder wordende e-bikes 

zijn bij ons meer dan welkom.  
 

We logeren steeds in de meest kwalitatieve hotels die zich toeleggen op 

de fietsliefhebbers en een optimale vakantiebeleving. Deze hotels vormen 

dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes 

aan te vatten.  

 

Als erkend touroperator staan wij garant voor een correcte uitvoering van onze pakketreizen aan een complete prijs.  

 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 
 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen van bestemming tot bestemming, naargelang de 

zwaarte en haalbaarheid van de mogelijke ritten. De fietsgroepen die per bestemming kunnen worden aangeboden zijn: 

      
      km/dag  km/u   km/u 

        België  Reis 

 

• Groep 1 - Wielertoeristen   110-130 29-30   26-27 

• Groep 2 - Wielertoeristen   90-110  27-28   23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen   70-100  21-24   20-22 

• Groep 4 - E-bikes    50-90  19-21  19-21 

• Recreanten - stadsfietsen   35-70  15-16  15-16 

• Mountainbike    35-70  n.v.t.  n.v.t. 

• Niet-fietsers 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het 

parcours of het niveau van de fietsers. De begeleiders zullen ter plaatse op het niveau van 

de aanwezige fietsers inspelen om zo homogeen mogelijke groepen te bekomen. Tijdens 

een vakantie kan er dagelijks van fietsgroep gewisseld worden. 

 

FIETSTRANSPORT 
 

Eén van onze grootste troeven is het georganiseerde fietstransport van je eigen fiets naar 

de bestemming, waardoor je de hele vakantie op je eigen fiets kan rijden. Bij een 

autocarreis worden de fietsen geladen in de aanhanger achter de autocar, bij een 

vliegtuigreis worden de fietsen met een apart transport over de weg naar de bestemming 

gebracht. 
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Benicasim is een waar fietsparadijs voor iedere fietser. Een zeer mild  klimaat, 

variaties in het landschap, super wegen en weinig verkeer.   

Benicasim is top! 

 

 

 

 

BESTEMMING 

Het Spaanse Benicasim, op amper 1 uurtje van Valencia, is de laatste jaren uitgegroeid tot dé ideale fietsregio met een aangenaam en zonnig 

mediterraan klimaat. In het tussenseizoen is het er heerlijk warm en zelfs in de winter zit de gemiddelde temperatuur nog rond 17° C. 

 

De afwisselende landschappen in de regio rond Benicasim maken het er een waar fietsparadijs voor wielrenners, wielertoeristen, triathleten, 

mountainbikers en recreatieve fietsers. 

 

Langsheen de kustlijn heb je kilometers lange rustige en vlakke wegen di ezich tussen de sinaasappelplantages door slingeren. Ideaal voor lange 

duurtrainingen, blok & intervaltrainingen of tijdritvoorbereidingen. Trek je meer het binnenland in, dan word je geconfronteerd met een meer 

geaccidenteerd parcours, met hellingen tot 1200 m en en stijgingspercentage van 4 tot 10%. Perfect dus om klimwerk te trainen. 

 

De variaties in het landschap maken van deze bestemming een prachtig decor voor een ontspannen fietsvakantie of een stevige voorbereiding op een 

nieuw wielerseizoen.  

 

In Benicasim vond De Toerist Biking met InturSports de gedroomde partner. Deze hotelketen legt zich volledig toe op het wielertoerisme en het 

wielrennen. Ze hebben dan ook een uitstekende accommodatie voor fietsers: een professionele bewaakte fietsenstalling, een prachtige fitnessruimte, 

een nieuw binnenzwembad met banen van 25m, een tweede binnenzwembad met zoutwater, een jacuzzi, sauna en Turks bad. Al deze infrastructuur 

staat gratis ter beschikkign gedurende het volledige verblijf.  

 

BENICASIM 
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 HOTEL INTUR ORANGE**** 

Hotel Intur Orange**** ligt op slechts 500m van het prachtige strand van Benicasim en is met ruim 400 kamers een geanimeerd hotel in deze 

rustige badplaats. De recent gerenoveerde kamers bieden het nodige comfort. Vele faciliteiten staan ter beschikking tijdens uw verblijf: buitenzwembad, 

25m binnenbad, professionele fitnessruimte, wellness-faciliteiten en vooral een ruime bewaakte fietsenstalling met de nodige voorzieningen. De 

Spaans getinte keuken biedt een voldoende aanbod koude en warme gerechten in buffetvorm.  

 

De maaltijden geniet je in het gezellige restaurant met gereserveerde tafels voor de Toerist Biking. Alles wordt aangeboden in buffetvorm met nieuw 

een aanvullend warm buffet voor fietsers. Water en wijn zijn inbegrepen tijdens het avondmaal.  

 

Openingsuren restaurant 

Ontbijt:   07h30 - 10h00 

Diner:   19h30 - 22h00 

 

Openingsuren wellness 

Maandag:  gesloten 

Dinsdag: 17h00 - 20h00 

Woensdag: 17h00 - 20h00 

Donderdag: 17h00 - 20h00 

Vrijdag:  17h00 - 20h00 

Zaterdag: 11h00 - 14h00 & 17h00 - 20h00 

Zondag:  11h00 - 14h00 

 

Fitness & 25m bad 

Maandag:  09h00 - 12h00 & 16h00 - 20h00 

Dinsdag: 09h00 - 12h00 & 16h00 - 20h00 

Woensdag: 09h00 - 12h00 & 16h00 - 20h00 

Donderdag: 09h00 - 12h00 & 16h00 - 20h00 

Vrijdag:  09h00 - 12h00 & 16h00 - 20h00 

Zaterdag: 09h00 - 13h00 

Zondag:  Gesloten 

 

 

HOTEL INTUR ORANGE*** 
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 COSTA DEL AZAHAR 

De Costa del Azahar, of ‘Oranjebloesemkust', maakt deel uit van Castellón, het meest noordelijke gebied van de autonome deelstaat Valencia in Spanje. 

De Costa Azahar ligt tussen Barcelona en Valencia. 

 

De schitterende maar nog relatief onbekende kust van Costa Azahar heeft lange zandstranden onderbroken door kleine baaien. Doordat de kust 

meestal vrij geleidelijk in zee afloopt is de Costa del Azahar zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.  

 

Costa del Azahar is niet alleen een regio die rijk is aan historie en monumenten die teruggaan tot het begin van de jaartelling.  

 

De Costa Azahar heeft ook een fantastisch klimaat met 300 dagen zon per jaar. Naast het moderne leven aan de kust is het binnenland relatief rustig. 

Daar bevinden zich schitterend bewaard gebleven dorpen waar men zich weer in de Middeleeuwen waant. Voorbeelden hiervan zijn onder andere 

Morella en Segorbe. Een andere redelijk authentieke plaats langs de Costa Azahar is Peniscola. 

 

NULES 

Nules telt 14 000 inwoners. De lokale economie is gebaseerd op de citrusvruchten en de fruitteelt. Zo heeft de stad haar naam geleend aan een 

mandarijnsoort. In de omgeving van Nules en Nules zelf zijn enkele bijzondere plaatsen te bezichtigen. Daarnaast biedt Nules naast de gebruikelijke 

monumenten ook heel veel verschillende feesten en gastronomische gerechten. Het is bovendien zeer dicht bij de kust gelegen.  

 

Slechts vier kilometer buiten het centrum van Nules bevindt zich de ongebruikelijke parochie genoemd Mascarell. Dit is nog  de enige volledig ommuurde 

stad hier in de 21e eeuw. De oorsprong van deze parochie ligt bij de Moren die uit Burriana  verdreven werden.We bereiken dit relikwie van het verleden 

- uitgeroepen tot nationaal artistiek monument in 1995 - door middel van twee toegangen. 

 

ALBOCASSER 

Deze stad met 1400 inwoners bezit een Tempelierskasteel. Nu resten er nog slechts ruines van dit bouwwerk. Daarnaast zijn ook hier weer verschillende 

kerken en kloosters aanwezig. Bovendien zijn hier verschillende grotschilderingen terug te vinden. Ze geven een overzicht van tekeningen uit een heel 

brede periode. Zo is er de plaats: ‘Valltorta Ravine’. Deze bevatten mesolitische grotschilderingen. Het bijhorende museum en deze plaats zijn door 

UNESCO tot Werelderfgoed uitgeroepen.  

 

BENLLOCH 

Benlloch is een gemeente met ongeveer 1100 inwoners. In deze gemeente zijn ook weer enkele kerken en kapellen aanwezig. Zo is er onder andere de 

‘Iglesia parroquial’. Deze werd gebouwd tussen 1614 en 1650. Er wordt gezegd dat een van de klokken wordt beschouwd als een van de oudste in de 

wijde omgeving.  Daarnaast zijn er ook enkele merkwaardige civiele monumenten. Zo zijn er de grote monumentale stortbakken voor wateropslag, 

waterputten en de lokale boerderijen. Ook de olijfbomen zijn typisch voor deze streek.  

TOERISTISCHE INFO 
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 CASTELLÓN DE LA PLANA 

Castellón de la Plana (ook wel Castellón genoemd) is de hoofdstad van de provincie Castelló. Deze provincie behoort tot de regio Valencia en ligt ten 

noorden van de stad Valencia. Je kunt er heerlijk rondwandelen in een van de parken, de bezienswaardigheden bewonderen of winkelen. 

 

Bezienswaardigheden 

De provincie Castelló is erg bergachtig. Er bevinden zich daarnaast vele citrusplantages en pijnbossen. De stad Castellón ligt vlakbij de Middellandse Zee 

en grenst aan de bergketen La Plana. Van oorsprong begonnen de Iberiërs met het bouwen van Castellón op een hooggelegen berg, na een verovering 

in de 13e eeuw werd echter de huidige stad op de laagvlakte gebouwd. De stad is tijdens de Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939 grotendeels 

verwoest. Veel authentieke gebouwen zijn dus verloren gegaan. 

 

Het oude centrum van Castellón bevindt zich rondom het plein Plaza de España en de straat Calle Mayor. 

 

Plaza Mayor 

 In de buurt van dit plein liggen de meeste bezienswaardigheden. Je vindt hier bijvoorbeeld de kathedraal en het gemeentehuis van de stad. Het 

stadhuis stamt uit de 18e eeuw en is gebouwd in barokke stijl. Achter de kathedraal, in de bibliotheek, worden de resten van het 16e eeuwse La Casa 

Abadía bewaard. 

 

La Lonja del Cáñamo 

La Lonja del Cáñamo is de oude markt waar in vroegere tijden gehandeld werd in hennepdoeken. Tegenwoordig is het onderste deel van het gebouw 

een plaats voor tentoonstellingen en culturele activiteiten. Je herkent het gebouw aan haar open gevel met zuilen en bogen. 

 

Plaza Mercadillo 

 Op het pleintje naast het stadhuis ligt Plaza Mercadillo. Hier vind je de gezellige voedselmarkt van Castellón waar je dagelijks verse producten kunt 

kopen. Ook is hier een aantal terrasjes. Wanneer je iets verder loopt in oostelijke richting, naar Calle La Paz, kom je bij het Teatro Principal. Dit 

neoklassieke theater is de belangrijkste culturele plek van de stad. 

 

Parque Ribalta 

 In dit park kun je even heerlijk ontspannen op het gras en tussen de vele water-partijen. Het is het oudste park van de stad. Rondom dit park vind je 

het winkelcentrum Corte Ingles en een aantal authentieke oude huizen. Aan het einde van het park ligt Plaza de la Independencia met een grote 

lantaarnpaal in het midden. 

 

De kerken van Castellón 

Op het plein Plaza Mayor in de binnenstad staat de kathedraal Santa María la Mayor. Deze kathedraal werd gebouwd in de 16e eeuw. Tijdens de 

Spaanse burgeroorlog (1936) is deze kathedraal gedeeltelijk verwoest. De restanten werden gesloopt en in latere jaren weer opgebouwd. De huidige 

kerk is dus een moderne reconstructie. Naast de kerk staat een klokkentoren uit 1604. Deze toren, de El Fadrí, is 46 meter hoog. 

 

Net buiten het centrum van de stad vind je nog een kerk. In de straat Avenida de la Mare de Déu del Lledó staat de basiliek Santa María del Lledó. In 

1366 vond een boer een afbeelding van de Maagd Maria op zijn land. Hier werd deze basiliek aan gewijd. Nog steeds worden er bij deze afbeeldingen 

missen gehouden en kinderen gedoopt. Meer informatie over deze basiliek en haar openingstijden vind je hier. 

 

Ontspanning 

Er zijn diverse mogelijkheden om in en rondom Castellón leuke activiteiten te ondernemen. Zo is de stad heel geschikt voor een dagje winkelen. Rondom 

Calle Mayor vind je vele winkels. Er zijn ook diverse musea in de stad, zoals het Museo de Bellas Artes en het Museo Etnológico de la Diputación. Kijk 

hier voor meer informatie over de verschillende musea. 

 

Je kunt in de regio ook goed golfen. De dichtstbijzijnde golfbaan is Costa de Azahar. Deze golfbaan ligt bij de haven van Castellón. Naast golfen, kun je er 

ook tennissen en de Spaanse racketsport ‘paddle’ spelen. Kijk hier voor meer informatie over deze golfbaan. 

 

El Grao de Castellón 

Het stadscentrum Castellón ligt enkele kilometers landinwaarts. Er is echter wel een haven. Je kunt dus stellen dat de stad uit twee delen bestaat. Het 

gebied rondom de haven heet El Grao de Castellón. Hier vind je een jachthaven, maar ook een industrieel havengebied. Wanneer je vanuit Castellón 

richting het strand gaat, is het daarom het beste om in noordelijke richting te gaan. Hier vind je een mooi strand met restaurantjes en barretjes. Je kunt 

het strand bereiken met een bus vanuit het centrum van Castellón of op de fiets. 

 

 

TOERISTISCHE INFO 
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 Eten en drinken 

De lokale keuken van Castellón bevat veel vis- en rijstgerechten. Tot de specialiteiten behoren onder andere sardines en paella. 

 

Bar- restaurant Sísif 

Restaurant Sísif is opgericht vanuit de gedachte om een plaats te creëren waar je dagelijks kunt komen om te proeven, te drinken, te praten, te luisteren 

en te genieten. Om samen met gezellige mensen de kleine dagelijkse dingetjes te delen. Op de menukaart staan vele verschillende tapas die gemaakt 

worden met hoogwaardige producten van de lokale markt. Onder het restaurant ligt een wijnkelder, tijdens je maaltijd of aan de bar kan je dus heerlijke 

drankjes krijgen. 

 

Restaurant Arbequina 

Restaurant Arbequina van chefkok Modesto Fabregat is in 2000 geopend. De keuken is klassiek mediterraan, met een moderne twist. Er wordt gekookt 

met vele lokale- en seizoensproducten en met weinig olie en vet. Er is een menukaart met heerlijke vlees, vis- en rijstgerechten en een uitgebreide 

wijnkaart. Ook leuk: het restaurant heeft ook een bistro met tapasgerechtjes. Deze vind je op Calle Temprado 12. 

 

Restaurant Tasca del Puerto 

Restaurant Tasca del Puerto ligt in El Grao de Castellón, bij de haven. De keuken is mediterraan. Op de kaart vind je vele verfijnde visgerechten, maar 

ook traditionele rijstgerechten en vlees. Het restaurant heeft een eigen bodega met een grote selectie aan wijnen. 

 

Tips 

* In Calle Caballeros, naast de kathedraal Santa María la mayor, vind je een toeristeninformatiecentrum. 

* Door de stad vind je verschillende grote kunstwerken van Ripolles. Dit is een kunstenaar uit de regio die bekend staat om zijn (soms kleurrijke) 

fantasiefiguren. 

* Castellón heeft een aantal indrukwekkende bomen. Zo vind je op Plaza Maria Agustina een prachtige grote Ficus en op Plaza Rey Don Jaime een 

olijfboom. 
 

 

TOERISTISCHE INFO 
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 PEÑÍSCOLA 
Tussen Valencia en Barcelona aan de Costa del Azahar ligt het pittoreske Peñíscola. Het stadje heeft prachtige stranden, een oude burcht en een gezellig 

centrum. Een heerlijke plaats aan de Spaanse kust om even te relaxen of om de prachtige omgeving te ontdekken. 

 

Peñíscola is een historische stad, haar geschiedenis gaat ver terug. Dit zie je meteen wanneer je een bezoek brengt aan de stad. Op de rots naast het 

centrum staat een burcht uit de 14e eeuw en ook in het oude centrum zie je vele authentieke gebouwen. Naast deze historische bezienswaardigheden is 

Peñíscola ook een bezoekje waard vanwege haar mooie kust en uitgestrekte boulevard. De stad is op een klein stuk na helemaal omgeven door water. 

Peñíscola is de perfecte combinatie tussen strand en cultuur. 

 

Castello de Papa Luna 

Het kasteel Papa Luna steekt 64 meter boven de zee uit en is gebouwd tussen 1294 en 1307. Op de plaats waar het kasteel nu staat stond ooit een 

Arabische citadel. Het dankt haar naam aan de Paus Benedictus XIII (Pedro de Luna) die tussen 1411 en 1423 in dit kasteel in Peñiscola woonde. Hij was 

een van de weinige pausen die niet in Vaticaanstad zijn zetel had. Buiten de kasteelmuren vind je een bronzen standbeeld van deze Papa Luna. De 

indrukwekkende kasteelmuren zijn onderverdeeld in drie delen met verschillende architectonische en militaire bouwstijlen. Vanaf het kasteel heb je 

daarnaast een prachtig uitzicht over het strand, de haven en de oude stad van Peñiscola. 

 

Kasteeltuinen 

Bij het kasteel liggen op de heuvel de mooie botanische tuinen die zijn aangelegd door Papa de Luna. Je kunt hier heerlijk rondwandelen tussen de 

palmbomen, olijfbomen, lavendel en vele andere planten. Vanuit de tuinen heb je daarnaast een prachtig uitzicht op de baai en ook op het kasteel, de 

tuinen bieden je een ander perspectief om dit historische monument te bewonderen. Ook de bezoeken aan de tuinen zijn gereguleerd en aan de 

openingstijden van het kasteel verbonden. 

 

Bezienswaardigheden 

In het oude centrum van Peñiscola staat de parochiekerk Virgen del Socorro. Deze kerk heeft Gotische elementen uit de 15e eeuw en een mooie 

Romeinse deur. In de kerk vind je verschillende historische stukken, waaronder persoonlijke objecten van de paus Benedictus XIII. In de omgeving van 

deze kerk kun je leuk rondwandelen in de smalle en typisch Spaanse straatjes die door het centrum kronkelen. Je komt onder andere oude 

stadspoorten tegen, het plein Plaza de Santa Maria met archeologische resten van een Romeinse stadsmuur en kerkjes. 

 

Het strand 

Peñiscola heeft ten noorden van de stad een heerlijk breed zandstrand dat allerlei voorzieningen heeft. Zo zijn er strandwachten, bedjes en parasols en 

is het strand rolstoeltoegankelijk. Je kunt er natuurlijk zwemmen in de Middellandse Zee of een van de vele watersporten beoefenen. Er zijn onder 

andere kano`s en pedaalboten te huur. De zee loopt hier erg geleidelijk af en is daarom ook erg geschikt voor kinderen. 

 

Naast het strand vind je een promenade waar je tussen de palmbomen even kunt genieten van een drankje in een van de restaurants of wat typische 

zomeraccessoires kunt kopen bij een van de vele winkeltjes. Wanneer je van rustigere stranden houdt is het beter om richting het Nationale Park Sierra 

de Irta te gaan. Hier vind je een aantal kleinere en rustieke strandjes in de inhammen van de rosten. 

 
Eten en drinken 

Na een bezoek aan het kasteel, een wandeling in het natuurgebied of een dag aan het strand wil je natuurlijk even heerlijk bijkomen met een goede 

maaltijd. Er zijn genoeg fijne restaurants in Peñíscola waar je van de Spaanse keuken kunt genieten. 

 

Restaurant Sebastian en Perla Blanca 

 Dit mooie restaurant is gelegen op het hoogste punt van de stad. Je hebt tijdens je maaltijd dus een prachtig uitzicht over Peñíscola. De keuken is 

internationaal, maar er worden voor de bereiding veel seizoensproducten uit de regio gebruikt. De kaart     wisselt daarom vaak. Je kunt hier zowel voor 

een uitgebreide warme lunch als een avondmaaltijd terecht. 

 

Casa Dorotea 

Casa Dorotea is een gezellig Spaans restaurantje. Je kunt hier de hele dag door     genieten van de mediterrane keuken. Er is zowel binnen als buiten op 

het leuke terras ruimte om te eten. Let op, in de wintermaanden is dit restaurant alleen geopend in het weekend in de middagen. 

 

Restaurante Chiki 

In Restaurant Chiki beleef je Peñíscola. Zowel de inrichting als de menukaart geven de tradities van de stad goed weer. Op de menukaart staan veel rijst- 

en visgerechten uit de regio. Naast de kaart zijn er vaak ook voordelige dagmenu`s die je kunt          bestellen. Restaurant Chiki heeft een gezellig 

terrasje waar je in de zomer heerlijk   buiten kunt zitten. 

 

Tips 

* Ben je op vakantie met kinderen? Een paar kilometer boven Peñíscola vind je Jardin de Papagayo. In deze bijzondere dierentuin vind je onder andere 

tientallen soorten papegaaien en zelfs kangaroes. 

* Komt het kasteel van Peñíscola je bekend voor? Het stadje heeft een belangrijke rol gespeeld de Amerikaanse film El Cid. In deze film is het kasteel de 

belangrijke locatie waar Sophia Loren en Charlton Heston hun dagen doorbrengen. Nog steeds zie je in het kasteel enkele elementen die door de 

filmmakers zijn toegevoegd. 

 

 

 

 

TOERISTISCHE INFO 
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 MORELLA 
Het oude vestingsstadje Morella ligt bovenop een heuvel (op ongeveer 1000 meter) en is omringd door vestingmuren. Dankzij haar gotische uitstraling 

en prachtige natuur is Morella een mooie plaats om te bezoeken en de sfeer van Spanje te proeven.  

 

Bezienswaardigheden 

 

Het oude centrum 

Met een bezoek aan Morella krijg je een goed beeld van het oude Spanje. Het authentieke stadje word gekenmerkt door vele smalle straatjes en oude 

gebouwen. In het centrum vind je een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden: 

 

Iglesia Santa María 

De Santa María kerk wordt door velen de mooiste gotische kerk uit de regio Valencia genoemd. De kerk is gebouwd tussen de 13e en de 16e eeuw. 

Zowel de buiten- als de binnenkant van de kerk zijn prachtig en zeker een bezoekje waard. 

 

Convento de San Francisco  

Dit is een klooster uit de 14e eeuw. Ook dit gebouw in gotische stijl is een staaltje prachtige architectuur en een van de belangrijkste 

bezienswaardigheden in Morella. Je kunt er o.a. een kerk, kapel en muurschilderingen bewonderen. 

 
Edificio del Ayuntamiento 

Ook het gemeentehuis van Morella is een gebouw met geweldige gotische architectuur. Het is gebouwd in de 14e eeuw en later zeer succesvol 

gerestaureerd. Deze restauratie heeft Morella in 1997 de Europa Nostra Award opgeleverd. Het gebouw werd vroeger gebruikt voor o.a. 

raadsvergaderingen, een markt en gevangenissen. Tegenwoordig vind je er o.a. tentoonstellingen. 

 

Dit is echter niet alles dat er in Morella te zien is. Het hele stadje is eigenlijk een openluchtmuseum. Zo is er nog een ziekenhuis uit de 15e eeuw, een 

aquaduct (Santa Llúcia) en staan er vele authentieke huizen. Wandel bijvoorbeeld eens door het leuke straatje Calle Blasco de Alagon! 

 

Kasteel van Morella 

Op het hoogste punt van de stad vind je het kasteel van Morella. Om het kasteel te bereiken moet je dus even klimmen. Het kasteel heeft een lange 

geschiedenis die  terug gaat tot 300 v. Chr. en waarin vele volkeren de bewoners zijn geweest, van Romeinen, tot Moslims en Christenen. De 

kasteelmuren zijn 2,5 kilometer lang en hebben 14 torens en 6 poorten. Deze vestingmuren zijn gebouwd met als doel het beschermen van de stad. Het 

kasteel bestaat uit verschillende delen, van torens tot gevangenissen. Sinds 1931 is het een Historisch-Artistiek Monument. Vanaf het kasteel heb je 

daarnaast een prachtig uitzicht over de omgeving. 

 

Time of Dinosaurs 

Heb je het even gehad met de kastelen en de Middeleeuwen? Ga dan nog een stapje verder terug in de tijd met een bezoek aan het 

Dinosaurusmuseum! Rondom Morella zijn dankzij haar geografische ligging en klimaat vele dinosaurusresten zeer goed  bewaard gebleven. Geologen 

hebben hier al vele unieke vondsten gedaan. In het  museum kan je fossielen en reproducties van de dinosaurussen die hier lange tijd  geleden leefden 

bewonderen. Je vindt het museum naast de San Miquel poort. 

 

De actieve vakantieganger 

De bergachtige omgeving van Morella is prachtig en leent zich daarom ook goed voor actieve vakanties. Het is natuurlijk sowieso een mooie wandeling 

langs het kasteel en de vestingsmuren. Wil je nog een stukje verder? Ook dat is mogelijk. Er zijn een    aantal prachtige mountainbike- en wandelroutes 

in de omgeving. Meer informatie over deze routes vind je op deze (Engelstalige) pagina van de toeristeninformatie Morella of bij het 

toeristeninformatiecentrum op Plaza de San Miguel. 

 
Lekker uit eten 

Spanjaarden houden van eten! Er zijn in de stad dan ook verschillende restaurants te vinden. Wij hebben een selectie voor je gemaakt. 

 

Daluan 

Restaurant Daluan serveert innovatieve gerechten van traditionele seizoens-producten. De gerechtjes worden prachtig geserveerd. Echt een aanrader 

voor de liefhebber van goed en verrassend eten! 

 

Vinatea 

Restaurant Vinatea bevindt zich in één van de leukste straatjes van Morella. In het sfeervol ingerichte restaurant kan je genieten van de heerlijke 

gerechten en vele soorten wijnen voor een goede prijs. 

 

Tips 

* Met de auto ben je vanuit Morella binnen een half uur bij het mooie natuurreservaat Tinença de Benifassà. 

* Bezoek tussen de vele bezienswaardigheden door ook eens een van de vele delicatessenwinkeltjes. Je vindt hier allerlei regionale lekkernijen en 

producten zoals truffels en honing. 

* Al sinds de 13e eeuw was textielverwerking de belangrijkste activiteit in Morella. Je vindt er dan ook prachtige kleden die als mooi souvenir kunnen 

dienen! 
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Onze thuishaven ligt op dertien km ten noorden van Castellón en verleidt meer en meer bezoekers uit de hele wereld. Het heeft mooie stranden met 

fijn zand en een zeer mooi landschap dat gedomineerd wordt door de Palmes bergketen. Een van de attracties is de Villa-route die u op een tocht door 

de stad stuurt. Een overzicht; 

 

De villa-route 

In de late 19de en vroege 20ste eeuw, bouwde een aantal gezinnen uit Castellón en Valencia hier villa's van uiteenlopende stijlen. Deze staan nu bekend 

als "Valencia Biarritz". Nu kan je deze villa’s bezoeken langs de prachtige Villa-route. De route is verdeeld in twee delen; afhankelijk van de heersende 

artistieke trend op het moment dat de villa’s werden gebouwd en het karakter van de oorspronkelijke bewoners.Vandaar komt dan  ook de volgende 

benaming.  

 

Ten eerste is er de ‘Ruta del Infierno’ (of Hel route). Deze naam werd gekozen omdat ooit in deze villa’s glamoureuze feestjes werden gehouden..Het 

tweede gedeelte noemt de  "Hemelse Gerecht" routeomwille van de rust in de straten. Beide gebieden worden van elkaar gescheiden door de Comin-

tuinen. Er zijn in totaal eenenvijftig   beschermde villa's, waarvan er negentien zijn aangegeven. Er zijn vier gebouwen met volledige bescherming. 

 

De gebouwen 

Allereerst is er de kerk ‘Santo tomas de Villanueva’. Deze constructie was klaar omstreeks 1776. De binnenkant van deze kerk heeft de vorm van een 

Latijns kruis. Ten tweede is er het gemeentehuis zelf uit 1975 met enkele mooie tuinen er rond. Daarnaast is er ook nog de ‘Torre de Sant Vincent’. Dit 

was een van de zestien torens die zich langs de kustlijn bevinden. Het werd gebouwd in de zestiende eeuw met als taak de bewoners te beschermen 

tegen piraten. Tenslotte is er de ‘Fuente del Senior’, een oude drinkwaterfontein uit 1927.  

 

Groene woestijnen 

Buiten de stad bevinden zich een aantal prachtige natuurgebieden. Zo is er de ‘Desierto de las Palmas’. Dit is een natuurgebied waarvan 3 200 hectares 

beschermd zijn. In Benicasim krijgt men de kans om te genieten van een prachtig landschap. Ook een karmelietenklooster is in dit prachtig natuurpark te 

bezichtigen.  

 

BURRIANA 

Dit is een grote stad met 35 000 inwoners. Tijdens de Moorse periode, was deze stad de belangrijkste stad ten noorden van Valencia. De uitstekende 

locatie naast de zee vertaalt zich in prachtige stranden, een vissershaven en vele accommodaties voor toeristen. Naast het strand biedt de stad haar 

bezoekers een groot aanbod aan monumenten en musea.  

 

Zo is er de ‘Iglesia de El Salvador’ en de ‘Torre Campanario’ die beiden werden uitgeroepen tot Nationaal Artistiek Monument in 1969. Bovendien is 

Burriana een typische stad waar men sinaasappels teelt. Dit wordt nog eens versterkt door het museum dat hieraan gewijd is. Daarnaast zijn er nog 

verschillende interessante zaken te ontdekken.  
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