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Ruta Lloret de Mar - Vidreres, per l’Ermita de Caulès
–
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21,4 km anada
Lloret de Mar - Ermita de Caulès: 13,6 km

4h30’
Marques seguiment

Ermita de Caulès - Vidreres: 7,8 km

Senyalització vertical

Aquesta ruta enllaça els itineraris que
tenen aquests dos municipis per

8

accedir a l’ermita de Caulès, i ens
ofereix la possibilitat d’unir les dues
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poblacions, tornant al punt d’inici amb
transport públic.

Iniciareu l’itinerari al Museu del Mar
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(1), resseguireu tot el passeig marítim
de la platja de Lloret fins arribar a
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l’avinguda Just Marlès. Des d’aquest
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punt ja podeu seguir les marques de
pintura –grogues- i les banderoles
verticals, iguals en els dos termes
municipals.

La ruta passa pel davant de l’Oficina
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Central de Turisme (2) de l’avinguda
de les Alegries. Haureu de continuar
per aquesta avinguda fins arribar a
l’ermita de la Mare de Déu de les
Alegries (3).
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Aquesta ermita fou l’antiga església parroquial i ret culte a
Sant Romà, patró de la vila de Lloret de Mar.

Continuareu per via asfaltada fins trobar a mà esquerra una
pista forestal (banderola). Passareu un mas, Can Sota, i
poc després trobareu un senyal que indica la pujada més
directa per anar a Caulès. La pujada és constant fins arribar
a les restes del mas de sa Casa Nova d’en Fornés (4).
Ermita de la Mare de Déu de les Alegries
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L’ermita, del segle X, primer va estar dedicada a
Sant Esteve i a partir del segle XIX a Santa
Susanna. Des de l’ermita el camí comença a baixar
suaument per boscos d’alzines, sureres i pins. En el
recorregut anireu trobant senyals (banderoles) que
us indicaran diferents opcions per arribar a Vidreres
(aquesta proposta ofereix el camí més directe).
Una vegada arribeu a la plana, trobareu el senyal
per pujar al Castell de Sant Iscle (8). Si aneu bé de
Sa Casa Nova d’en Fornés

En aquest punt girareu cap a l’esquerra per
continuar pujant suaument per una pista forestal
ampla. Passareu per un altre mas, Can Barraquer
(5), i uns 500m després deixareu la pista principal
per girar cap a la dreta i endinsar-vos per un camí

temps val la pena desviar-vos de la ruta (400m) i
visitar les runes d’aquest castell que va pertànyer
als vescomtes de Cabrera. La primera notícia que
se’n té és del 1194 com a conseqüència d’un pacte
entre els vescomte Ponç III de Cabrera i el rei
Alfons I el Cast.

estret de bosc.

Arribareu al Mas Pedrosa (6) i, ara ja per pista
principal, heu de seguir fins trobar la cruïlla de
camins (banderola), des d’on tindreu l’opció d’anar a
la casa de Colònies de Can Mundet i al camí de
Terranegra que us portaria fins a Tossa (11km al
sud) o fins a Caldes de Malavella (12km al nord).
Cal seguir la indicació cap a l’Ermita de Caulès (7),
on arribareu en poc més d’1 km, ja al terme

Castell de Sant Iscle

municipal de Vidreres.
Des d’aquest punt només us queda travessar una
extensa

zona

agrícola

amb

diferents

masos

disseminats, anomenada Pla de Vidreres, i arribar al
poliesportiu d’aquesta població, punt final de la ruta.

Per tornar al punt de sortida val la pena fer-ho en
transport públic, ja que aquesta població està
perfectament comunicada amb Lloret de Mar amb
una línia regular d’autobusos (Autocars Mas 972 36
40 72), i així us estalvieu de desfer el camí que heu
Ermita de Caulès de Vidreres

recorregut fins aquí.

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

