
BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 1 
DIMARTS

9.00h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la benvinguda 
i els facilitarà informació pràctica de la ciutat

Entrants 

9.15h Visita guiada Centre històric (en el recorregut es visitarà 
l'antiga presó i l'Edifici Gòtic) | o bé visita al Museu de la Ciutat  

10.30h Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de Benicarló 

Primer plat 

11.00h Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu + Taller didàctic 

Segon plat 

13.30h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Postre i café 

16.30h Visita al Poblat Ibèric Puig de la Nau de Benicarló | o 
Passeig pel Port esportiu i mariner de Benicarló | Visita Ermita 
Sant Gregori

17.00h Si han escollit el passeig pel Port, poden visitar la subhasta 
a la Llotja. 

18.00h Visita al Mercat municipal i a la zona comercial 

 



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 2
DIMECRES

9.00h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la benvinguda 
i els facilitarà informació pràctica de la ciutat

Entrants 

9.15h Visita al Mercat municipal i al mercadillo de fruites, 
verdures i roba | o Visita al Museu de Benicarló 

10.30h Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de 
Benicarló 

Primer plat 

11.00h Visita al Poblat Ibèric Puig de la Nau de Benicarló | Visita 
guiada Centre històric (en el recorregut es visitarà l'antiga presó i 
l'Edifici Gòtic)  

Segon plat 

13.30h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Postre i café 

16.30h Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu+ Taller didàctic

18.30h Visita al Museu de Benicarló | Visita al Mercat municipal i a 
la zona comercial 



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 3 
DIJOUS

9.00h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la 
benvinguda, els facilitarà informació pràctica de la ciutat i els 
guiarà per accedir a la Cooperativa agrícola de Benihort 

Entrants 

9.30h Visita a la Cooperativa agrícola de Benihort   

10.30h Visita guiada per un llaurador a un camp de carxoferes 
amb “Denominació d'Origen” 

12.00h Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de Benicarló 

Primer plat 

13.30h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Segon plat 

16.30h  Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu

Postre i café 

17.30h Taller didàctic Llum de les Imatges

18.30h Visita al Mercat municipal i la zona comercial 



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 4
DIVENDRES 

9.00h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la benvinguda 
i els facilitarà informació pràctica de la ciutat

Entrants 

9.15h Visita al Poblat Ibèric Puig de la Nau de Benicarló | o Visita 
guiada Centre històric (en el recorregut es visitarà l'antiga presó i 
l'Edifici Gòtic) 

11.00h Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de 
Benicarló 

Primer plat 

11.30h  Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu

12.00h Taller didàctic de la Llum de les Imatges

Segon plat 

13.30h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Postre i café 

16.30h Passeig pel Port esportiu i mariner de Benicarló | Visita a 
l'Ermita de Sant Gregori

17.00h Si han escollit el passeig pel Port, poden visitar la subhasta 
a la Llotja. 

18.00h Visita al Mercat municipal i a la zona comercial | o visita al 
Museu de Benicarló 



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 5
DISSABTE 

10.00h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la 
benvinguda i els facilitarà informació pràctica de la ciutat

Entrants 

10.15h Visita al Poblat Ibèric Puig de la Nau de Benicarló | o Visita 
al Museu de Benicarló

11.30h Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de 
Benicarló 

Primer plat 

12.00h Visita al Mercat municipal i la zona comercial | o visita al 
Museu de Benicarló |o  Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” 
amb seu a l'Església de Sant Bartomeu

Segon plat 

14.00h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Postre i café 

16.30h  Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu | Visita a Ermita de Sant Gregori

18.30h Taller didàctic de la Llum de les Imatges |o visita al Museu 
de Benicarló | Visita a la zona comercial 

 



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

Menú cultural 6 
DIUMENGE 

10.30h Arribada  a Benicarló: un guia local els donarà la 
benvinguda i els facilitarà informació pràctica de la ciutat

Entrants 

10.45h Visita lliure pel Centre històric | o bé visita al Museu de 
Benicarló

11.45 Descans, on els recomanem prendre un café en una de les 
cafeteries del casc històric i degustar els dolços típics de Benicarló 

Primer plat 

12.00h  Entrada a l'Exposició “Pulchra Magistri” amb seu a 
l'Església de Sant Bartomeu

Segon plat 

14.30h Dinar en un dels restaurants amb menús especials de la 
Llum de les Imatges, on es degustaran plats típics de la zona.

Postre i café 

17.00h Passeig pel Port esportiu i Martítim de Benicarló/ o Visita a 
l'Ermita de Sant Gregori        



BENICARLO, CULTURA I GASTRONOMIA 

A la carta 

CONFECCIONA EL TEU PROPI MENÚ 

Visita guiada Centre històric (en el recorregut es visitarà 
l'antiga presó i l'Edifici Gòtic)
Consultar horaris per concertar la visita

Telèfon 964460448

Correu electrònic: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

Visita al Museu de Benicarló 
Dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20h

Dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20h

Diumenges de 10.30 a 13.30h

Dilluns tancat

Visita guiada al Poblat Ibèric Puig de la Nau
Consultar horaris per concertar la visita

Telèfon 964460448

Correu electrònic: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

Visita al Mercat Municipal i zona comercial 
Horari del Mercat Municipal 

De dilluns a divendres de 8,15h a 13,30h i de 17,30h a 20,00h

Dissabtes de  8,15h a 13,30h

Amb motiu de l'exposició de la Llum de les Imatges, els comerços 

adherits obriran els dissabtes per la vesprada. 

Taller didàctic de la Llum de les Imatges 

En finalitzar la visita guiada per l'Exposició “Pulchra Magistri” hi ha 

la possibilitat de realitzar el taller didàctic adaptat a totes les 

edats. 

Visita a l'Ermita de Sant Gregori 

mailto:correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org


Concertar visita al Restaurant de Sant Gregori 

EXPOSICIÓ DE LA LLUM DE LES IMATGES A L'ESGLÉSIA DE 
SANT BARTOMEU 
Horaris de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.00 h i de 16,30 a 

20.00h

Visita a la Cooperativa agrícola de Benihort   
Visita guiada per un llaurador a un camp de carxoferes amb 

“Denominació d'Origen”

Dijous a les 9.30h 

Visita a la Llotja i veure la subhasta del peix
Horari: a les 17.00h, concertar la visita 

Telèfon:  964 462330 


