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Ruta de les ermites (Lloret de Mar)
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La ruta de les ermites és un itinerari que us

La ruta surt del centre de Lloret en direcció a

permetrà visitar algunes de les ermites de Lloret de

l’Oficina Central de Turisme (3) de l’avinguda de

Mar, us mostrarà el ric patrimoni d’art modernista

les Alegries. El recorregut continua per aquesta

escampat pels boscos d’alzines i descobrireu

avinguda, però us podeu separar uns 400m de

algunes de les platges i cales de la costa de Lloret.

l’itinerari per acostar-vos a l’ermita de Sant Quirze

Es tracta de 19 quilòmetres d’itinerari circular, de

(4), que data de l’any 1079, i al cementiri.

manera que haureu d’anar ben equipats amb calçat
còmode, beguda i menjar.

Retornant novament a l’avinguda de les Alegries i
caminant durant uns 2km per aquesta via, arribareu

L’itinerari s’inicia al Museu del Mar (1), i ressegueix

a l’ermita de la Mare de Déu de les Alegries (5),

tot el passeig marítim de la platja de Lloret fins

(antiga església parroquial de Lloret)

arribar a l’avinguda Just Marlès. Des d’aquest punt

culte a Sant Romà. La seva antiguitat és similar a la

ja podreu seguir les marques de pintura –taronges- i

de Sant Quirze.

que dedica

les banderoles verticals. En aquest primer tram es
passa pel centre de Lloret de Mar, on no podeu

Per continuar el camí haureu de creuar l’avinguda

deixar de visitar part del patrimoni de la vila de

de les Alegries. Per fer-ho, caldrà que reculeu una

Lloret (2).
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mica fins a trobar un pas de vianants situat al

Jardins de Santa Clotilde (13), disseny de Nicolau

giratori.

Rubió i Tudurí.

Després de creuar-la us endinsareu per una pista
entremig de conreus i, cada vegada més, entrareu
dins del paisatge mediterrani boscós típic de la
zona. Deixareu la depuradora enrere i estareu uns
quilòmetres

acompanyats

d’un

elevat

nombre

d’elements patrimonials d’estil modernista. Entre
aquests, trobareu les Cases de l’Àngel (6) i el
Monument de l’Àngel (7), projectat per Eugeni
Arnau i que podeu veure a les fotografies.
Més endavant passarem per la platja de Fenals
(14), que recorrereu de cap a cap pel seu passeig
marítim. Al final de la platja haureu de seguir les
senyals per anar a trobar unes escales que us
conduiran fins al castell de Sant Joan (15), que
podeu veure a la foto inferior esquerra.

Més endavant trobareu la capella de l’oratori de la
Mare de Déu de Gràcia (8) i la Creu de Terme (9),
ambdues projectades pel conegut arquitecte Josep
Puig i Cadafalch. Uns metres més endavant
passareu pel santuari de Sant Pere del Bosc (10),
que actualment funciona com a Hotel&SPA. Des
d’aquest

punt,

caminareu

durant

uns

cinc

quilòmetres entre boscos fins arribar al litoral, on
tindreu l’opció, recomanable, de desviar-vos uns
500m fins a l’Ermita de Santa Cristina (11), d’estil
neoclàssic i que data del 1376.

Des del Castell, que podreu visitar i pujar a la torre,
baixareu fins a trobar el camí de ronda que passa
per cala Banys (16), que podeu veure a la fotografia
superior dreta. Aquest camí de ronda ja us portarà
de retorn fins a Lloret de Mar, però abans passareu
pel monument a la Dona Marinera (17).

Quan retorneu haureu de seguir les marques del GR
92 (blanc/vermell) del Sender Mediterrani, fins al
final de la ruta. En aquest tram gaudireu dels
paisatges litorals amb cales i boscos de pi blanc, on

Des d’aquest punt podreu gaudir de les vistes del
passeig marítim de la platja de Lloret abans d’arribar
al punt de sortida.

tindreu vistes de la cala de sa Boadella (12) i dels

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

