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Almardá [1]
És una platja oberta de dos quilòmetres formada per arena fina i grava. El seu major
atractiu està en el cordó de dunes de gran valor ecològic que presenta pel pone...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [2]

Barri de Peixcadors [3]
Arena, grava i birles es mesclen en esta tranquil·la cala de caràcter semiurbà.
Municipio:
El Puig de Santa Maria [4]

Bega de Mar [5]
Per a arribar a ella cal seguir les indicacions de ?Sol, mar i tarongers? que és el nom
de la xicoteta colònia de vacacions que alberga. És una platja d'arena fina, molt poc
concorreguda i amb escàs...
Municipio:
Sueca [6]

Bellreguard [7]
Enmig d'un entorn urbà, és una platja oberta, d'arena fina de quasi un quilòmetre de
longitud que resulta molt adequada per a practicar planxa de vela i altres esports...
Municipio:
Bellreguard [8]

Brosquil [9]
Es localitza al sud de la gola de L?Estany i se la coneix també com a platja del Daurat.
És d'arena fina i daurada i oferix l'al·licient d'estar rodejada de magnífics restaurants...
Municipio:
Cullera [10]

Cap Blanc [11]
És una de les favorites dels amants de la planxa de vela pel seu règim de vents:
suaus brises de matí i fort Garbí a la vesprada, ideal per als navegants més exper...
Municipio:
Cullera [10]

Corinto-Malvarrosa [12]
En l'extrem més septentrional del terme de Sagunt és una platja tranquil·la en la qual
es mescla l'arena fina, grossa, tancada per un cordó de dunes en què creix abundant...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [2]

D'Ahuir [13]
En l'extrem més septentrional del terme, és una platja de dos quilòmetres d'arena fina
i daurada, rodetjada per dunes que li conferixen un aspecte de platja natural. En ella es
concentren nudistes de...
Municipio:
Gandia [14]

Daimús [15]
Platja oberta d'arena fina i daurada i ambient rústic, envoltada per dunes i vegetació
mediterrània darrere de les quals aguaiten tarongerars. Molt adequada per als que
preferixen disfrutar d'un bany...
Municipio:

Daimús [16]

Dossel [17]
És una platja natural de quasi un quilòmetre d'arena fina i aigües transparents. És molt
tranquil·la i en el seu extrem nord es practica el nudisme. Mor al sud en el cap i far de...
Municipio:
Cullera [10]

El Faro [18]
És una xicoteta i apartada cala situada en l'extrem sud del far de Cullera, d'aigües
transparents i fina arena i molt segura per al bany. Disposa de tota classe de servicis.
Municipio:
Cullera [10]

El Perelló [19]
Més de dos quilòmetres de platja oberta, d'arena fina i daurada ubicada entre dos
goles de L'Albufera. Els vents de Garbí de la vesprada la fan molt atractiva per als
amants del...
Municipio:
Sueca [6]

Guardamar [20]
atja d'aspecte rústic, d'aigües tranquil·les i arena fina. El seu entorn, com en la majoria
de les platges d'este tram de costa ve determinat per cuidats camps de tarongers que
arriben quasi f...
Municipio:
Guardamar de la Safor [21]

L'Aigua Morta [22]
Rep este nom el tram comprés entre el riu Vedat i la urbanització Sant Ferran. De
caràcter rústic, és una platja oberta, d'arena fina i amb un important cord...
Municipio:
Oliva [23]

La Goleta [24]
Amb un entorn marcat per rics camps de tarongers, la platja és d'arena daurada i fina i
oferix tot tipus de servicis. És una platja accessible, amb tots els servicis necessaris
per a fa...
Municipio:
Tavernes de la Valldigna [25]

La Llastra [26]
La platja de la Llastra, en Sueca, està totalment adaptada per a persones amb
mobilitat reduïda, amb el material i personal necessari per al seu funcionament. Està
molt pròxima a la població de El Pe...
Municipio:
Sueca [6]
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