
AUDIOGUIES DE BENICÀSSIM
EL’Ajuntament de Benicàssim posa a disposició de tots els 
visitants el servei d’audioguies. El servei és gratuït, encara que 
s’haurà de deixar un depòsit de 50 € per cada reproductor que 
s’ampre, i que es tornarà a l’usuari en el mateix moment en què 
torne l’audioguia. Consulte horaris.
L’audioguia està disponible en sis idiomes (valencià, castellà, 
anglés, francés, alemany i italià).

Ruta de les Vil·les. L’audioguia el 
transportarà als feliços anys 20 (principis 
del segle XX), en què l’alta burgesia 
valenciana es va instal·lar a la vora del 
Mediterrani i va convertir Benicàssim en 
testimoni de festes i tertúlies, amb 
l’inigualable escenari de les terrasses 
flanquejades per belles zones enjardinades 
amb flors i palmeres.
Hi ha també la possibilitat de descarregar 
l’audioguia directament d’Internet en els 
reproductors MP4 o telèfons mòbils 
personals des de l’enllaç següent: 
http://www.audioguiasonline.com/distribuid
or/5101506.html
Punt d’entrega i devolució: 
Oficina de Turisme Casa Abadia, c/ Sant 
Tomàs, 74. (Consulte horaris segons 
temporada.)

Benicàssim Belle Époque, 
recreació històrica dels anys vint

Arquitectura d’ensomni 
i jardins evocadors 

El descobriment de l’esplèndid paisatge 
marítim de què gaudeix Benicàssim i les 
bondats del clima varen fer que en 1879 
nasqueren les clàssiques vil·les.
Un litoral que llueix davall els rajos del sol 
mediterrani i que destaca pel blau de les 
aigües. Un lloc idoni on tota família pot passar 
unes vacances inoblidables, de manera 
relaxada i disfrutant de l’entorn. És així avui 
en dia, però també ho va ser en segles 
passats. Joaquín Coloma Grau es va convertir 
a finals del segle XIX en el promotor d’una 
peculiar zona d’estiueig protagonitzada per 
coquetes i elegants residències que van 
començar a atraure a l’alta societat de l’època 
de València i de Castelló. Aquesta zona 
costanera de Benicàssim, esguitada 
d’aquestes famoses vil·les, seria coneguda 
durant un temps com “el xicotet Sant Sebas-
tià” o “el Biarritz valencià”.

Van començar a celebrar-se les primeres 
festes de la flor i nata de la regió, plenes de 
glamur i davall les estreles del cel valencià. 
Les matinades s’animaven, mentre els 
habitants de Benicàssim els observaven en la 
distància, plens de curiositat. Però el que 
primer va ser novetat, amb el temps es va 
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CONEIX L'APLICACIÓ DE TURISME BENICÀSSIM AMB 
3D I A.R.

Benicàssim posa a disposició dels visitants una 
innovadora aplicació turística, pionera a Espanya, 
que guia l'usuari per l'atractiu municipi costaner 
d'una manera molt més amena i intertactiva. 
L'aplicació, que està disponible en Play Store i 
Apple Store amb descàrrega gratuïta, conté 
informació turística amb texts, imatges i àudios.
També ofereix informació meteorològica 
actualitzada, així com un geolocalitzador. A més, 
té una agenda cultural sincronitzada amb la 
pàgina web oficial (www.turismobenicassim.com) i 
que envia i tot notificacions amb les noves 
activitats.

L'apli sorprén amb el botó AR (Augmented 
Reality), que permet a l'usuari visualitzar 
mitjançant una càmera especial en realitat 
augmentada, d'una banda, un mapa interactiu en 
3D de Benicàssim; d'un altre, panells virtuals 
interactius de la Ruta de les Vil·les; i també, la 
torre de Sant Vicent en 3D.

El mapa 3D està basat en topografia real a escala 
reduïda i textura personalitzada del terme de 
Benicàssim. Inclou 15 punts d'interés interactius. 
El mapa turístic se li facilita a l'Oficina de 
Turisme.

En la Ruta de les Vil·les, l'usuari pot interactuar 
enfocant la imatge dels onze panells que hi ha 

La celebració de la Belle Époque de Benicàssim 
és una extraordinària mostra costumista dels 
inicis turístics d’aquesta localitat. Tota una 
oportunitat de conéixer la faena dels antiquaris 
locals. Diposa d’una mostra i un mercat 
d’artesania i filigrana, a fi de donar a conéixer la 
dedicació d’aquests minuciosos treballs i 
fomentar-ne la comercialització. A més, els 
assistents disfrutaran de tasts de productes 
locals, que a més trobaran en venda, com ara 
aliments artesans o el licor i el vi moscatell 
Carmelità, entre altres. Els xiquets aprendran els 
oficis clàssics amb entretinguts tallers infantils, i 
tornaran a viure la infància dels seus pares amb 
jocs de l’època. A més, els visitants disposaran 
d’un tren turístic que unirà permanentment les 
vil·les i el nucli urbà, a fi de facilitar l’accés a tots 
els serveis comercials i gastronòmics de 
Benicàssim. Cada festa que se celebrava per als 
senyorets en l’hotel Voramar tenia una rèplica 
allà on arribava amb més intensitat el ressò de la 
música. Les melodies, que se sentien pels 
carrers del poble, contagiaven els benicassuts, 
que aprofitaven per a reunir-se en qualsevol racó 
disfrutant de la música. I així, també s’unien a 
ells els estatgers de les vil·les i els servents que 
cada estiu arribaven amb la burgesia.

convertir en costum. Cada festa que se 
celebrava per als senyorets a l’hotel Voramar 
tenia rèplica allà on arribava amb més intensi-
tat el ressò de la música. Les melodies, que se 
sentien pels carrers del poble, contagiaven els 
benicassuts, que aprofitaven per a reunir-se 
en qualsevol racó disfrutant de la música. I 
així, també s’unien a ells els estatgers de les 
vil·les i els servents que cada estiu arribaven 
amb la burgesia.
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Imprés en paper ecològic.                       Per favor, si ja no em necessites, deposita’m en el contenidor de paper.

situats al passeig marítim Pilar Coloma i Bernat 
Artola, que ofereixen informació sobre els 
singulars i majestuosos palauets de finals del 
segle XIX i principis del XX. D'altra banda, també 
es pot admirar una valuosa i històrica fortificació 
com és la torre de Sant Vicent, declarada Bé 
d'Interés Cultural (BIC), que servia per a 
previndre els atacs dels pirates barbarescs entre 
els segles XVI i XIX.

Com funciona:
      1. Descarrega des de Play Store o Apple Store   
          l'apli Turismo Benicàssim.
      2. Instal·la, obri i polsa el botó AR.
      3. Enfoca els panells de la Ruta de les Vil·les 
          -situats al passeig Pilar Coloma i Bernat 
          Artola– per a interactuar amb el nostre 
          panell virtual, o el mapa turístic interactiu.

Play Store Apple Store

 
      



PLATJA DE LA TORRE DE SANT VICENT PLATJA DE L’ALMADRAVA PLATJA DE VORAMAR

LA CORT CELESTIAL ELS LLIMBS L’INFERN
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Vil·la Elisa

Vil·la amb Torre

Hotel Voramar

Vil·la Carpi

Vil·la Paquita
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Vil·la el Barco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

26

27

16

17

18

12. VIL·LA ROSITA 
Construïda en 1931 per Ramón Barea, tenia un 
refugi antiaeri de formigó en la part posterior de 
l’edifici. En les proximitats es troba Vil·la Gens, 
d’ambient nòrdic, que aporta diversitat al 
conjunt.

16. VIL·LA DEL MAR
Situada al nord d’un conjunt de quatre vil·les, 
Vil·la Isabel, Vil·la Carmen i Vil·la Gracia, té 
forma eclesial i arquitectura imponent que li 
imprimeixen un protagonisme especial respecte 
a les del seu entorn.

17. VIL·LA PONS
Construïda en 1905, va ser utilitzada com a 
hospital en la Guerra Civil.

20. VIL·LA AMPARO
És un dels xalets més antics del conjunt, edificat 
entre 1880 i 1920. Molt prop es troba Vil·la 
Socorrito, que ha variat substancialment 
l’aspecte original i ha quedat rematada amb 
dues torretes.

21. VIL·LA VICTORIA
Construïda en 1911, va ser una de les més 
importants de l’Infern, zona de més enrenou per 
les seues festes i reunions. Els propietaris van 
exercir d’amfitrions de personatges il·lustres. Va 
ser usada com a biblioteca de l’hospital durant 
la Guerra Civil.

25. VIL·LA ELISA
Es va construir en 1942 en el solar on havien 
estat ubicades algunes de les vil·les pioneres 
de la zona.

RUTA DE LES VIL·LES 26. VIL·LA AMB TORRE
Una torre coronada amb teulada vidriada 
descobreix la primera vil·la de l’extrem nord del 
recorregut, adossada a la capella del Pilar. La 
torre contribueix a accentuar la unió de volums 
a diferents altures que li confereixen uns trets 
únics. Els seus merlets formen amb les 
palmeres un bell tapís d’ocres, carabasses i 
verds.

27. HOTEL VORAMAR
Es va concebre com a café restaurant a partir 
d’una llicència de 1930 que li va permetre 
crear una terrassa avançada al mar i un hotel 
basant-se en l’edifici existent. En poc de temps 
es va convertir en el punt de trobada i en 
escenari de multitudinàries festes.
Durant la Guerra Civil les habitacions de l’hotel 
Voramar i de la Vil·la Pons van ser ocupades 
com a hospital i van donar allotjament a 
Hemingway i Alejo Carpentier.
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La Ruta de les Vil·les, amb unes edifica-
cions que custodien la platja, es divideix 
en dues zones, denominades l’Infern i la 
Cort Celestial. Aquesta curiosa divisió està 
determinada per les activitats que en els 
anys de més esplendor es desenvolu-
paven en cada una de les dues zones que 
divideix el barranc que hi havia en aquella 
època a mitjan trajecte. Aquesta línia 
divisòria va rebre el nom dels Llimbs, per 
tractar-se d’una zona de platja intermèdia.

L’Infern es caracteritzava perquè allà 
habitava el grup més animat i inquiet del 
traçat. Precisament les primeres vil·les 
que es van construir van ser les d’aquesta 
zona, que pertanyien, la majoria, a 
membres de la burgesia valenciana. Amb 
ells arribarien les primeres festes glamuro-
ses fins a la matinada.

En 1930 es construeix Vil·la Dávalos, just 
al començament de la zona de la Cort 
Celestial. En la part posterior del xalet 
s’aprecia una ceràmica amb la imatge de 
santa Teresa. Aquesta connotació religiosa 
es reflecteix també en el nom d’altres 
habitatges, com Santa Cristina o Santa 
Ana. Si hi sumem el caràcter tranquil dels 
habitants, trobarem les raons per a la 
curiosa nomenclatura que es va aplicar a 
les diferents zones de les vil·les.

20

Torre de St. Vicent (s. XVI)

1. VIL·LA SOLIMAR
Amb un jardí davanter que presenta 
escultures de motius clàssics, aquest xalet 
es va fer famós per la posició en què es 
troben les escultures. En un principi els 
torsos nus es mostraven al passeig, però 
les estrictes normes morals de l’època van 
obligar a col·locar-los mirant a l’edifici, i es 
va guanyar el qualificatiu de “Vil·la dels 
Culs”.

4. VIL·LA ILUMINADA
Aquest xalet i el seu conjunt, Vil·la Marina i 
Vil·la Santa Cristina, són de tipologia 
senzilla, construïts entre els anys 1880 i 
1920.

8. VIL·LA DÁVALOS
Construïda en 1930, és la primera de la 
Cort Celestial, zona de reunions tranquil·la, 
i separada de la zona de l’Infern, més 
bulliciosa, pels Llimbs. Es va edificar 
basant-se en una de semblant a Biarritz.

9. VIL·LA ANA
Situada entre Vil·la María i Vil·la Julia. 
Aquesta última va estar freqüentada per 
pintors, escriptors i artistes, a més de la 
noblesa, com la visita de la infanta Alicia 
de Borbó.

11. VIL·LA MARÍA
Construïda en 1925 per l’arquitecte 
Francisco Maristany, es tracta d’una 
residència de parcel·la extensa que 
disposa d’entrada per a carruatges en la 
façana nord i d’una pèrgola i una glorieta al 
jardí.


