
BENICARLÓ, pas a pas | Visites guiades temàtiques
   paso a paso | Visitas guiadas temáticas

Coneix el nostre passat pas a pas, mitjançant aquesta 
proposta de visites temàtiques on podràs conèixer el 
patrimoni i la història de Benicarló. 

Conoce nuestro pasado “paso a paso” mediante esta 
propuesta de visitas temáticas donde se podrá conocer 
el patrimonio y la historia de Benicarló

INSCRIPCIONS | INSCRIPCIONES
Mucbe. Carrer la Pau, 2 Tel. 964460448
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org
Sortida des de l'Edifici Gòtic | Salida Edificio Gótico

Dimarts | Martes
El Mercat 
El Mercado 

20.00 h 

El Mercat de Benicarló, inaugurat el 1960, és un dels més actius i 
funcionals de la nostra comarca. En la visita es mostrarà la ubicació 
de l'antiga estructura del Mercat Vell, derruïda el 1961 per a la 
construcció de l'actual Mercat.

El Mercado de Benicarló, inaugurado en el 1930, es uno de los más activos y 
funcionales de nuestra Comarca. En la visita se mostrará la ubicación de la 
antigura estructura del Mercat Vell, derruída en el 1961 para la construcción 
del actual Mercado.  

Dimecres | 
Miércoles

Centre històric
Centro Histórico

20.00 h

El visitant podrà recórrer els carrers del nucli antic i 
conèixer on estava l'antiga muralla, els quatre 
cantons i els edificis patrimonials més emblemàtics.

El visitante podrá recorrer las calles del casco antiguo, 
donde conocerá donde estaba la antigua muralla, las cuatro 
esquinas y los edificios patrimoniales más emblemáticos

Dijous | Jueves
Barri mariner
Barrio Marinero

20.00 h

La llarga tradició marinera i comercial de Benicarló s'ha traduït en 
unes edificacions característiques de tota la zona pesquera: el 
Magatzem de la Mar, les casetes dels pesadors o la Llotja. El 
visitant coneixerà també la llegenda del Crist de la Mar. 

La larga tradición marinera y comercial de Benicarló se ha traducido en 
unas edificaciones características de toda la zona pesquera; el almacén del 
mar, las casetas de los pescadores o la lonja, así como también se dará a 
conocer la leyenda del Cristo del Mar. 

Divendres | 
Viernes

Centre històric
Centro Histórico

20.00 h

Es realitzarà un recorregut pel nucli històric de Benicarló, on es 
mostrarà tot el patrimoni i els aspectes històrics més rellevants. 
Per participar en aquesta visita és necessari dur la bicicleta, armilla 
reflectora i, els més menuts, casc de seguretat. 

Se realizará un recorrido por el casco histórico de Benicarló, donde se 
mostrará todo el patrimonio y los aspectos històricos más relevantes. Para 
participar en esta visita es necesaria la bicicleta, chaleco reflectante y casco 
de seguridad para los más pequeños

Dissabte | Sábado
El nom dels carrers
El nombre de las calles

20.00 h.

Molts dels carres més emblemàtics i antics de Benicarló deuen el 
seu nom a personatges il·lustres o que han format part de la 
història de Benicarló, però... sabem realment qui eren? 

Muchas de las calles más emblemáticas y antiguas de Benicarló deben su 
nombre a personajes ilustres o que han formado parte de la historia de 
Benicarló, pero... sabemos realmente quien eran? 
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