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Ruta de Caulès (Lloret de Mar)
’

–

(
-9

31 km

6,5 h

(Anada i tornada)

Senyalització pintura
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Senyalització vertical

La ruta de Caulès us portarà fins al terme
9
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municipal de Vidreres on podreu visitar
Camí de Terranegra

8

l’ermita de Santa Susanna de Caulès, tot
fent un llarg itinerari per boscos mediterranis
d’alzines, sureres, etc.

És molt important tenir en compte que es

7

tracta d’una ruta llarga, de manera que heu

6

d’anar ben equipats amb calçat còmode,
11

12

aigua i menjar.

L’itinerari s’inicia al Museu del Mar (1), i
ressegueix tot el passeig marítim de la platja

5

de Lloret fins arribar a l’avinguda Just
4

Marlès. Des d’aquest punt ja podreu seguir
les marques de pintura –grogues- i les
banderoles verticals. En aquest primer tram
3

2

es passa pel centre de Lloret de Mar, on no
1

podeu deixar de visitar part del patrimoni de
la vila de Lloret (2).
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La ruta passa per davant de l’Oficina Central de

Més endavant trobareu una bifurcació on tindreu

Turisme (3) de l’avinguda de les Alegries. Haureu

l’opció d’anar a la casa de colònies de Can Mundet

de continuar per aquesta avinguda fins arribar a

(8) i al Camí de Terranegra (9), que us portaria fins

l’ermita de la Mare de Déu de les Alegries (4).

a Tossa de Mar (11km al sud) o fins a Caldes de

Aquesta ermita fou l’antiga església parroquial i ret

Malavella (12km al nord), seguint les marques de

culte a Sant Romà, patró de la vila de Lloret de Mar.

pintura blanc/blau i les banderoles direccionals.

El camí de la ruta de Caulès finalitza en el municipi
de Vidreres on trobareu l’ermita de Santa Susanna
de Caulés (10), foto inferior.

Ermita de la Mare de Déu de les Alegries

Si seguiu les marques grogues de la ruta caminareu
poc

més

d’un

quilòmetre

per

una

carretera

secundària asfaltada fins que us desviareu per una
pista forestal, que us durà al camí vell de Tossa a
Lloret (5).

Ermita de Santa Susanna de Caulès

A la tornada quan arribeu a sa Casa Nova d’en
Fornés (senyal vertical) teniu l’opció de baixar per la
variant que passa per la base del Puig de
Montgrós (11) i arriba al Coll de sa Palomera (12),
un indret amb bones vistes on hi trobareu un dipòsit
d’aigua.

En aquest punt torneu a trobar el camí vell a Tossa i
la senyal que us indica la tornada a Lloret de Mar,
Sa Casa Nova d’en Fornés

on més endavant us reincorporareu al camí que heu
Quan passeu Can Sota una senyal us indica l’opció

fet de pujada i que ara haureu de desfer.

més directa per anar a Caulès. Al llarg del camí
passareu per altres masies que us serviran com a
punt de referència i situació com són sa Casa Nova
d’en Fornés (6) i Can Barraquer (7).

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

