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Platja de Miramar [1]
Platja urbana d'arena fina i aigües netes ubicada en un entorn urbà de xicotetes
construccions enjardinades. Està delimitada per un cuidat passeig marítim adornat
amb palmeres. D...
Municipio:
Miramar [2]

Platja del Marenyet [3]
Aquesta platja d'arena fina i daurada limita al sud amb la platja de l'Estany, al nord
amb la desembocadura del riu Xúquer i l'escullera comprén la zona de platja de l......
Municipio:
Cullera [4]

Playa de Puçol [5]
La platja de Puçol té el distintiu de bandera blava, que en certifica la qualitat de
l?aigua. També lluïx la bandera Qualitur, garantia de la qualitat dels servicis i gestió
ambiental d?acord amb la...
Municipio:
Puçol [6]

Playa de Xeraco [7]
És una platja d'ambient tranquil, d'arena daurada i fina que té el seu major atractiu en
el valuós cordó de dunes cobertes de vegetació mediterrània que li d...
Municipio:
Xeraco [8]

Playa Nord [9]
Una amplària de quasi un quilòmetre i mig és senyal d'identitat d'esta concorreguda i
cuidada platja d'ambient cosmopolita. Està delimitada per un animat passeig mar...
Municipio:
Gandia [10]

Playa Norte [11]
La platja Nord està certificada amb la Q de Qualitat, acreditació que ha aconseguit
gràcies a les seues aigües excel·lents, a la netedat de la seua arena daurada i a la
qualitat...
Municipio:
Pobla de Farnals [12]

Playa Sur [13]
Invita els més menuts al bany. Protegida per espigons i amb un onatge suau, aquesta
platja és el lloc ideal per a un dia en família i compta, a més, amb tots els serveis e...
Municipio:
Pobla de Farnals [12]

Port Saplaya [14]
Ubicada al sud de la marina del seu nom, la platja és d'arena fina i presenta una
imatge molt animada tot l'any. Compta amb tot tipus de servicis.
Municipio:
Alboraya [15]

Port Saplaya Norte [16]
El seu entorn ve marcat pel bonic poblat mariner que, a més de configurar la seua
imatge urbanitzada, la protegix dels vents de ponent. La platja és oberta, d'arena fina i
les seues aigües solen pres...
Municipio:

Alboraya [15]

Puerto de Sagunto [17]
D'arena fina, es troba al nord del port que li servix de contenció dels vents del sud. En
el seu entorn, una zona de dunes fermament fixades per vegetació i canyars li donen
una imatge...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [18]

Puig Val-Play Puig [19]
Platja oberta, convertida en xicotetes cales gràcies a uns espigons que impedixen el
fort onatge. És d'arena fina i en algun tram de cudols. En el seu límit, un agradable
passeig...
Municipio:
El Puig de Santa Maria [20]

Rabdells [21]
Un cordó dunar en perfecte estat de conservació dóna un atractiu especial a esta
platja oberta, d'arena fina i més d'un quilòmetre de longitud que s'estén de...
Municipio:
Oliva [22]

Racó [23]
Zones delimitades per a esports i jocs infantils, plataformes flotants i casetes per a
llogar taules de planxa de vela animen esta platja d'ambient urbà des de la qual s'albira
una excel·lent...
Municipio:
Cullera [4]

Racó de Mar [24]
És una tranquil·la platja de més d'un quilòmetre que s'endinsa com una falca entre les
del municipi de Sagunt. De fina arena, la zona de terra és molt extensa i en el seu...
Municipio:
Canet d'En Berenguer [25]

Rafalcaid [26]
Platja d'arena fina i daurada, d'ambient semiurbà, delimitada per una línia de xicotetes
dunes fixades per vegetació mediterrània.
Municipio:
Gandia [10]

San Antonio [27]
La més cosmopolita de totes les del municipi, oferix prop de dos quilòmetres i mig de
platja amb una amplària de 75 metres amb tot tipus de servicis. És d'arena fina i dau...
Municipio:
Cullera [4]
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