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.
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Aquesta ruta li dona la volta a gran 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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Ruta llarga: Safareig - Teuleria - Mas de Simfores - Mas del
Cabanil - Safareig

Contempleu les plantes sense arrancar-les.
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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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No feu foc.
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