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Ruta del camí vell a Tossa (Lloret de Mar)
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La ruta del camí vell a Tossa és un itinerari que us

La ruta surt de Lloret en direcció cap a la Oficina

portarà fins a la vila de Tossa de Mar per l’antic

Central de Turisme (3) a l’avinguda de les Alegries.

camí que unia els dos nuclis. Durant la passejada

Haureu de continuar per aquesta avinguda fins

passareu per boscos d’alzines i sureres, i en alguns

arribar a l’ermita que porta el mateix nom: ermita de

punts gaudireu de bones vistes de la zona litoral

la Mare de Déu de les Alegries (4) (a la foto

selvatana. Es tracta de 15 km d’itinerari només

inferior). Aquesta ermita va ser l’antiga església

d’anada, de manera que si torneu a peu heu de

parroquial i rep culte a Sant Romà, patró de la vila

calcular el doble de distància i 7 hores de camí. Cal

de Lloret.

que aneu ben equipats amb calçat còmode, aigua i
menjar.

L’itinerari s’inicia al Museu del Mar (1), i ressegueix
tot el passeig marítim de la platja de Lloret fins
arribar a l’avinguda Just Marlès. Des d’aquest punt
ja podreu seguir les marques de pintura –liles- i les
banderoles verticals. En aquest primer tram es
passa pel centre de Lloret de Mar, on no podeu
deixar de visitar part del patrimoni de la vila de
Lloret (2).

Ermita de la Mare de Déu de les Alegries
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Si seguiu les marques liles de la ruta caminareu
inicialment per una carretera secundària asfaltada
fins que us desviareu per una pista forestal, que us
durà al camí vell de Tossa a Lloret de Mar (5) i
que ja no deixareu fins poc abans d’arribar a Tossa.

Durant

aquest

camí

passejareu

per

boscos

mediterranis i trobareu alguns punts d’observació
del litoral, ja que estareu a certa alçada. Un

Parc de sa Riera

d’aquests punts elevat és el coll de Sa Palomera
(6), a 150m d’alçada i que identificareu perquè a la

Continuant per la ruta deixareu el parc de sa Riera,

bifurcació hi ha un gran dipòsit d’aigua.

seguint la riera de Tossa. En aquesta zona podreu
trobar alguns arbres interessants, com és el Pi gros
de Can Martí, d’aproximadament 250 anys, o bé el
Suro de la descàrrega, dit així perquè és on
s’acumulava tot el suro resultant d’explotar els
boscos de la zona.

Finalment, ja només us quedarà aproximadament 1
km per arribar al final del recorregut, on podreu
visitar el patrimoni de la vila vella de Tossa (9).

Camí vell de Tossa a Lloret

Caldrà continuar l’itinerari per la mateixa pista
forestal, tal com us indicaran els senyals de
seguiment, fins que arribareu a la zona de Can
Samada, on trobareu un càmping. Haureu de seguir
encara més endavant fins a trobar l’enllaç amb el
camí de Terranegra (7) i la riera de Tossa.

Des d’aquest punt, seguint les marques blanc/blau,
anireu en paral·lel a la riera fins al nucli urbà. Però
abans passareu pel parc de sa Riera (8), on
trobareu una zona de descans amb un petit estany
d’aigua regenerada.

Vila vella de Tossa de Mar

Recordeu que, si heu de tornar a peu, heu de
calcular el temps necessari per fer el mateix camí
de tornada. Podeu consultar els horaris dels
transports públics per carretera o bé els vaixells que
us deixaran a la mateixa platja de Lloret.

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

