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Les Aigües Blanques [1]
Entre dos rius, la desembocadura de l?Alfadalí i la del riu Bullent, discorre la platja
oberta vorejada de duna natural i noves urbanitzacions de poca densitat.Hi ha un
passeig marítim darrere de la...
Municipio:
Oliva [2]

Les Deveses [3]
Està situada en l'extrem més meridional de la província de València i arriba fins el riu
Molinell i les platges de Dénia. D'arena fina, el seu entorn està ma...
Municipio:
Oliva [2]

Les Palmeretes [4]
Platja oberta d'arena fina i daurada amb un ambient tranquil de colònia d'estiueig que
se situa al mig d'un entorn marcat per cures camps de regadiu.
Municipio:
Sueca [5]

Los Olivos [6]
Coneguda també com L?Illa o Punta Negra és una àmplia cala d'arena fina, protegida
per dos espigons que la convertixen en una platja molt segura per als més xicotets.
Municipio:
Cullera [7]

Los Pedregales [8]
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 [9]

Mareny de Barraquetes / Rey [10]
Esta platja, de caràcter semiurbà, és la fatxada marítima del xicotet poble de Mareny
de Barraquetes. D'arena fina, la seua principal qualitat és la tranquil·litat...
Municipio:
Sueca [5]

Mareny de San Llorenç [11]
És una agradable platja natural. Oberta i d'arena fina, té el seu major atractiu en el
cordó de dunes que la delimita i en els canyissos coberts de baladres que donen pas
a...
Municipio:
Cullera [7]

Mareny de Vilxes (Mareny Blau) [12]
És una platja d'aspecte molt net i cuidat, d'arena fina delimitada per un cuidat passeig
marítim. S'accedix des de la carretera general per un xicotet camí vorejat de baladres
i,...
Municipio:
Sueca [5]

Marenyet/Estany [13]
Al sud de la desembocadura del riu Xúquer, està formada per una platja àmplia a la
qual seguixen xicotetes cales formades per espigons que protegixen una arena fina i
daurada. El...
Municipio:

Cullera [7]

Massamagrell [14]
Platja rústica, oberta, d'arena grossa i ambient tranquil en l'entorn del qual es conserva
una important zona de marjal litoral i una rica i cuidada horta.
Municipio:
Massamagrell [15]

Medicalia [16]
Xicoteta i tranquil·la platja d'arena fina i grava que presenta un ambient semiurbà i en
la qual es donen cita els estiuejants de la urbanització del seu nom.
Municipio:
El Puig de Santa Maria [17]

Meliana [18]
Platja oberta d'arena grosses i birles que està protegida per un cordó de dunes amb
abundant vegetació mediterrània que conferix al seu entorn un aspecte molt natural.
Municipio:
Meliana [19]

Patacona [20]
En el límit més meridional del municipi, és una platja molt popular, de més d'un
quilòmetre de longitud i molt àmplia. Oberta i d'arena fina, el passeig a ca...
Municipio:
Alboraya [21]

Pau-Pi [22]
Més d'un quilòmetre de platja oberta, d'arena fina en un entorn urbà residencial. Té
dos trams de platja adaptada amb tots els servicis necessaris per a facilitar l'acc......
Municipio:
Oliva [2]

Piles [23]
Platja d'arena fina i aigües tranquil·les equipada amb tot tipus de servicis. Està
delimitada per un animat passeig marítim darrere del qual s'alineen xalets i xicotets
blocs...
Municipio:
Piles [24]

Plans [25]
Al Costat de la gola del seu nom, és una platja protegida per dos espigons en què
l'arena es combina amb grava i birles. El seu entorn està delimitat per una zona de
dunes amb ve...
Municipio:
El Puig de Santa Maria [17]
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