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Centre d’Interpretació
Avda. Estación s/n 
12598 Penyíscola (Castelló)

Tel.    964 46 75 96
Fax:   964 48 07 03 
Mob.  679 19 63 98 

Per a més informació i horaris de visita:
http://parquesnaturales.gva.es

Cuida i respecta la flora i la fauna. El silenci 
t’ajudarà a escoltar els sons de la natura. El millor 
record que pots emportar-te és una fotografia.

Si trobes alguna tortuga, respecta-la. Recorda 
que és una espècie protegida i que capturar-la és 
motiu de sanció.

L’acampada lliure no 
està permesa a cap 
àrea del Parc Natural. 
Per a fer-ho disposes de 
càmpings als municipis 
més propers.

Els animals domèstics 
poden espantar i moles-
tar els visitants i els ani-
mals que viuen al Parc; 
porta sempre lligada la 
teua mascota.
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No hi està permés fer foc. Excepte a l’àrea 
recreativa de l’ermita de Sant Antoni, que disposa 
de paellers, sempre que no estiguen precintats.
A més, si fumes, apaga i recull les burilles.

Emporta’t els residus fins al punt de recollida més 
proper; al medi natural no hi ha servei de recollida 
d’escombraries com a les nostres poblacions. Així 
evitem problemes a la fauna.

La velocitat està limitada a 30 km/h. Utilitza 
les pistes i sendes senyalitzades, i aparca a les
zones habilitades, ens ajudaràs a conservar el 
Parc Natural.

No està permesa la circulació per les pistes 
forestals de vehicles de tres rodes, quadricicles, 
quads, ciclomotors de tres rodes i quads-ATV.

Gaudeix del Parc transitant amb bicicleta o a 
cavall només per les pistes forestals, i respecta 
la prioritat de pas del vianant. 

El patrimoni cultural i històric que alberga el 
Parc mereix que el conservem entre tots/es.

La major part dels terrenys del Parc són 
privats, però mantenir-los i respectar-los és 
responsabilitat de tots.

Reserva Natural Marina

Usos no permesos:

-Fondeig d'embarcacions fora dels llocs establits.

-Pesca marítima de recreació en superfície des 
d'embarcació.

-Pesca recreativa submarina.

-Pesca marítima de recreació a peu des de la costa 
als trams que es troben senyalitzats.

-Marisqueig de mol·luscos bivalves, a peu o des 
d'embarcació.

-Els esports nàutics amb embarcacions de motor.


