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Ruta de la Marxa de les Platges (Lloret de Mar)
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La ruta de la marxa de les platges és un itinerari que

Durant alguns metres, haureu de passar pel límit de

us permetrà visitar les platges i cales de Lloret de

la zona urbanitzada de Fenals, però novament us

Mar, des de la platja de Santa Cristina fins a la platja

endinsareu per un camí forestal fins a trobar la

de Canyelles

platja de Fenals (4), que podeu veure a la foto
inferior i que recorrereu de cap a cap pel seu

L’itinerari s’inicia a la platja de Santa Cristina (1),

passeig marítim. Al final de la platja haureu de

des d’aquí heu de pujar cap a l’ermita del mateix

seguir els senyals per anar a trobar unes escales

nom (d’estil neoclàssic i que data del 1376) per anar

que us pujaran fins al castell de Sant Joan s.XI (5).

a buscar les marques del GR 92 (blanc/vermell), que
són les que s’han de seguir.

En aquest tram gaudireu dels paisatges litorals amb
boscos de pi blanc, abans d’arribar a la cala
Boadella (2) i els molt recomanables Jardins de
Santa Clotilde (3).
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Des del Castell (podreu visitar-lo i pujar a la torre),

En tot aquest recorregut s’han de fer diferents trams

baixareu fins a trobar el camí de ronda que passa

d’escales.

per cala Banys (6), que podeu veure a la fotografia
inferior esquerra. Aquest camí de ronda us portarà
fins a Lloret de Mar, però abans passareu pel
monument a la Dona Marinera (7), una imatge
molt difosa de la vila de Lloret. Des d’aquest punt
podreu gaudir de les vistes de la platja de Lloret
(8), amb el seu passeig marítim, que l’haureu de
recorre en direcció nord per continuar la ruta.

Un cop passades aquestes cales i racons, el camí
continua per dintre d’una zona urbanitzada fins
trobar les escales que novament us baixaran a
l’última platja d’aquest itinerari, la platja de
Canyelles (15) on s’hi troba l’únic port nàutic de
Un cop passat el passeig marítim arribareu a la

Lloret de Mar.

platja de sa Caleta (9), en aquest punt una senyal
us marca a 5 minuts el Poblat Ibèric del Turó
Rodó, que és un conjunt de restes arqueològiques.
En aquest mateix punt es pot observar el castell
d’en Plaja, que és de propietat particular.

L’itinerari segueix el camí de ronda pels penyasegats, on les vistes són especialment atractives.
Seguint el camí arribareu a petites cales com la cala
des Frares (10), la caleta Safareig d’en Sitre (11),
la cala d’en Trons (12) (foto inferior), la cala de sa

Recordeu que, si heu de tornar a peu, haureu de

Tortuga (13) i sa cala Gran (14).

calcular el temps necessari per fer el mateix camí
de tornada. També podeu consultar els horaris de
transports

públics,

línia

d’autocars

o

vaixells

turístics.

Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat

