Parc Natural de la Tinença de Benifassà
Declarat parc natural al 2006, l'abrupte relleu
d'aquest massís unit als usos tradicionals dels seus
pobladors té com a resultat gran varietat
d'ambients, uns paisatges grandiosos i una elevada
biodiversitat que mereixen ser conservats.
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Una volta per l'embassament
Distància: 4 km
Temps: 1 h 15 min sense efectuar parades
Desnivell: 170 m
Dificultat: fàcil
AR de les Ombries de Benifassà – Forn del Vidre - Corral de les
Tones- presa de l'embassament d'Ulldecona.
Una volta per l'embassament
Distància: 4 km
Temps: 1 h 15 min sense efectuar parades
Desnivell: 170 m
Dificultat: fàcil
AR de les Ombries de Benifassà – Forn del Vidre - Corral de les
Tones- presa de l'embassament d'Ulldecona.

Aquesta ruta li dona la volta a bona part del Pantà d’Ulldecona.
Partint des de l'Àrea Recreativa de les Ombries de Benifassà,
l’itinerari travessa el Forn del Vidre, una antiga masada que
actualment alberga tres edificis públics (el Viver Forestal, el
Centre de Recuperació de Fauna i el magatzem de les brigades
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El Portell de l'Infern i el Salt de Robert

Els boscos del Mas de Boix

Distància: 12,4 km (variant curta 7,8 km)
Temps: 6 h (variant curta 4 h), sense efectuar parades
Desnivell: 660 m (variant curta 545 m)
Dificultat: Alta

Distància: 5 km
Temps: 2h 15 min sense efectuar parades
Desnivell: 250 m
Dificultat: Mitjana

Ruta curta: Fredes- Salt de Robert - Fredes

Mas de Boix - Mas de Cardona - Font del Noto - Mas de Boix
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Penyal de l'Àguila i Mines de Ferro
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Penyal de l'Àguila i Mines de Ferro
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Ruta curta: Safareig - Mas de Jacinto - Campament maqui Corral de
l’Obaga - Safareig
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Centre d'Interpretació
C/ Trascasa, 2 - El Ballestar (Castelló)
964 715 720 - 650 412 497

només poden circular per pistes
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efectuar parades

Ruta llarga: Safareig - Teuleria - Mas de Simfores - Mas del
Cabanil - Safareig

Centre d'Interpretació
C/ Trascasa, 2 - El Ballestar (Castelló)

964 715 720
parquesnaturales.gva.es/tinencadebenifassa
parque_tinenbenifassa@gva.es

Ruta llarga: Safareig - Teuleria - Mas de Simfores - Mas del
Cabanil - Safareig

- 650 412 497

parquesnaturales.gva.es/tinencadebenifassa

Horari d'atenció:
9 h - 14 h de dimarts a diumenge

parque_tinenbenifassa@gva.es

L’itinerari s'inicia al safareig de La Pobla i discorre per l’entorn del
poble a través d'alguns masos, fins a arribar, en la variant curta, a un
antic assentament maqui. Són nombroses les construccions que hi
ha al llarg del recorregut: teuleries, corrals, casetes de pastor, forns
de cal o pous, mostrant els diferents aprofitaments tradicionals de
la muntanya mediterrània i la forma de vida del passat més recent.
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ha al llarg del recorregut: teuleries, corrals, casetes de pastor, forns
de cal o pous, mostrant els diferents aprofitaments tradicionals de
la muntanya mediterrània i la forma de vida del passat més recent.
A banda de la vessant històrica, els hàbitats són molt diversos, entre
d’altres es troben cultius, boscos de pins i carrasques, rouredes, a
més de barrancs amb aurons i teixos.

Horari d'atenció:
9 h - 14 h de dimarts a diumenge

