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Al cor de la Costa Brava i ubicat en un entorn de
gran bellesa natural, al costat del mar i a pocs
metres de la muntanya, Lloret de Mar és una destinació que enamora. Natura, cultura, diversió,
platges idíl·liques, cales amagades, concerts,
festivals i el millor de la gastronomia mediterrània són alguns exemples que fan de Lloret de Mar
la destinació escollida per milers de visitants en
qualsevol època de l’any. I és que Lloret t’ofereix
un món de sensacions i les millors vacances per
a famílies, parelles, joves, amics…
Per a tothom, per a tu.

VINE I VIU-LO!

les nostres
platges
Platges com la de Lloret, Fenals, sa Boadella, Santa Cristina o Canyelles, reconegudes internacionalment per la seva
bellesa natural, fan d’aquesta destinació el millor lloc per
passar unes vacances sota el sol de la Costa Brava.
El litoral de Lloret de Mar compta amb
una extensió de 9 km de costa i cinc platges, totes elles estan certificades amb
el distintiu internacional Bandera Blava.
Aquest certificat reconeix les platges que

compleixen els requisits de qualitat de les
aigües de bany, serveis (salvament, seguretat, neteja, manteniment...) i que realitzen activitats d’informació, educació i
gestió ambiental.

PLATJA
DE LLORET
Amb una longitud de més
d’1,5 km, és la platja més
extensa de Lloret de Mar.
Està situada al centre de
la població i compta amb
un pàrquing que permet
deixar els cotxes a peu de
platja.
La platja de Lloret, de
sorra blanca i gruixuda,
disposa de tots els serveis
necessaris per gaudir
del sol i el mar amb total
comoditat.

6
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Longitud
Amplada
Sorra
1.630 m
45 m
gruixuda
		

Pendent
10%

LES NOSTRES PLATGES
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SA
CALETA
Petita cala de pescadors
que es troba just al costat
de la platja de Lloret.
La cala es troba sota un
castell que domina unes
vistes espectaculars. A
la sorra hi suren petites
embarcacions a la vora
del mar.

8
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Longitud
Amplada
Sorra
50 m
25 m
molt
		gruixuda

EL CASTELL
DE’N PLAJA
Situat sobre un turó ben
visible des de la platja,
recorda els antics castells
medievals. Aquest edifici,
situat al final de la platja de
sa Caleta, és en realitat una

Pendent
suau

casa-castell construïda per
l’industrial gironí Narcís Plaja. El projecte, de l’any 1935,
fou obra de l’arquitecte gironí Isidor Bosch. Les obres
de construcció, però, no
es van acabar fins als anys
quaranta, un cop finalitzada
la guerra civil. L’estil és

vagament neogòtic, i el seu
interior no es pot visitar.
No obstant això, la seva
imatge s’ha convertit en un
dels símbols de Lloret de
Mar i en l’objectiu de postals i fotografies realitzades
pels milers de turistes que
visiten la nostra població.
LES NOSTRES PLATGES

9

PLATJA DE
CANYELLES
Canyelles és la platja més
allunyada del nucli urbà
i s’hi accedeix des de la
carretera que va cap a
Tossa de Mar. Amb una
extensió similar a la de
Santa Cristina, Canyelles
destaca perquè compta
amb l’únic port nàutic de
Lloret de Mar.
Cala Canyelles té la
sorra gruixuda i blanca
característica de la majoria
de les platges lloretenques
i moltes de la Costa Brava.
Si alcem la vista, podem
contemplar els penyasegats que l’envolten plens
de pins.
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Longitud
Amplada
Sorra
450 m
45 m
gruixuda
		

Pendent
5%
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PLATJA
DE FENALS
Fenals és la segona platja
de Lloret de Mar en extensió, amb més de 700
metres de llargària. Fenals
està situada en una badia
arrecerada dels vents per
un massís que la separa
del nucli urbà i de la platja
de Lloret.
És força similar a la platja
principal atès que la seva
sorra també és gruixuda
i, fins i tot, té la mateixa
inclinació. Com totes les
platges de Lloret, Fenals
gaudeix d’unes aigües
tranquil·les i cristal·lines.

12 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

Longitud
Amplada
Sorra
700 m
45 m
gruixuda
		

Pendent
10%
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PLATJA DE
SA BOADELLA
El principal atractiu
d’aquesta platja és la tranquil·litat que es respira en
els escassos 250 metres de
longitud que la conformen.
A sa Boadella el viatger
pot contemplar un paratge
gairebé verge i unes aigües
cristal·lines.
La platja de sa Boadella
és menys accessible que
les altres, fet que la fa més
tranquil·la i apropiada per
als que fugen del brogit i
que desitgen una mica de
pau entre la multitud. Per
arribar a sa Boadella, s’ha
de deixar el cotxe al costat
dels Jardins de Santa
Clotilde i recórrer un camí
de terra de 200 metres que
condueix a la sorra.

Observacions:
Autoritzada la pràctica del nudisme
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Longitud
Amplada
Sorra
250 m
40 m
gruixuda
		

Pendent
10%
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Longitud
Amplada
Sorra
450 m
40 m
fina
		

PLATJA
DE SANTA
CRISTINA
16 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

Pendent
10%

El seu emplaçament
privilegiat, entre dos grans
turons, l’arrecera dels vents
i les onades, i les seves
aigües queden en calma
constant.
A Santa Cristina s’hi
accedeix des de l’ermita
que li dóna nom, a les
rodalies de la qual hi ha
un aparcament de cotxes.
La baixada que queda a

l’esquerra de l’ermita i que
ens deixa a la mateixa platja
és un aperitiu del que ens
trobarem.
A través d’un camí de sorra
envoltat per les ombres
dels arbres i pels sons dels
ocells i de l’aigua, arribem
a la sorra d’una platja que
no arriba als 500 metres de
longitud.

Longitud
Amplada
Sorra
400 m
40 m
fina
		

PLATJA
DE TREUMAL

Pendent
10%

Les dues roques situades a
la dreta de Santa Cristina
s’obren per permetre’ns
arribar a Treumal.
Aquesta petita cala està
envoltada d’una espessa
vegetació que li dóna un
aspecte salvatge i el seu
pendent pronunciat fa
que Treumal suporti un
major onatge. A aquesta
cala també s’hi pot accedir
des de l’ermita de Santa
Cristina.
LES NOSTRES PLATGES 17

LES NOSTRES
CALES
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Lloret de Mar posseeix,
com moltes de les localitats de la Costa Brava,
petites cales i penya-segats que formen part del
seu patrimoni natural i
que suposen el seu tresor
més valuós. La majoria
no tenen un accés fàcil,
fet que les manté verges
i lliures d’aglomeracions,
fins i tot a l’estiu. Petites
joies com cala Banys, la
cala dels Frares, la caleta
d’en Trons, o cala Morisca

—a la qual en ple agost no
acostuma a haver-hi més
de deu aventurers— són
alguns exemples d’aquestes recòndites platges de
somni que disten tan sols
un parell de quilòmetres
de la vila.

CAMÍ
DE RONDA

La millor manera de respirar l’essència de Lloret
de Mar és gaudint dels
nombrosos itineraris a peu
que ressegueixen el litoral
o que s’endinsen en els
boscos i obren al visitant
tots el secrets de la fauna i
la flora mediterrània.

Consulta el plànol de les pàgines 22-23, demana el nostre
mapa de senderisme per conèixer totes les nostres rutes
o visita el web www.lloretdemar.org.
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LA RUTA
DE LES
PLATGES

La ruta de les platges és
un itinerari que us permetrà visitar les platges
i cales de Lloret de Mar,
des de la platja de Santa
Cristina fins a la platja de
Canyelles.
L’itinerari s’inicia a la platja
de Santa Cristina 1 .
Des d’aquí, heu de pujar
cap a l’ermita del mateix
nom (d’estil neoclàssic i
que data del 1376) per anar
a buscar les marques del
GR 92 (blanc/vermell), que
són les que s’han de seguir.

9,4 km (anada)
3h
Nivell: fàcil

Durant alguns metres,
haureu de passar pel límit
de la zona urbanitzada de
Fenals, però novament us
endinsareu per un camí forestal fins a trobar la platja
de Fenals 4 , que podeu
veure a la foto inferior i que
recorrereu de cap a cap
pel seu passeig marítim. Al
final de la platja haureu de
seguir els senyals per anar
a trobar unes escales que
us pujaran fins al castell
de Sant Joan 5 , del
segle xi.
Des del castell (podreu
visitar-lo i pujar a la torre),
baixareu fins a trobar el
camí de ronda que passa
per cala Banys 6 . Aquest
camí de ronda us portarà
fins a Lloret de Mar, però
abans passareu pel monu-

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 .

15
8
7
4
3
2
1

20 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

5

6

9
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VIES
BRAVES
ment 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 haureu de recórrer en direcció
nord per continuar la ruta.
En tot aquest recorregut,
s’han de fer diferents trams
d’escales.
Un cop passat el passeig
marítim arribareu a la
platja de Sa Caleta 9 . En
aquest punt un senyal us
marca que sou a 5 minuts
del 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
privada.
L’itinerari segueix el camí
de ronda pels penya-segats, 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, la caleta d’en Trons 12 , la cala
Sa Tortuga 13 i Sa cala
Gran 14 .
Un cop passades aquestes
cales i racons, el camí continua per dintre d’una zona
urbanitzada fins a trobar
les escales que novament
us baixaran a l’última platja
d’aquest itinerari, la platja
de Canyelles 15 , on es
troba l’únic port nàutic de
Lloret de Mar.

Vies Braves és una xarxa
pública de senders marins
a la Costa Brava destinada
a la pràctica d’activitats
esportives, lúdiques i
pedagògiques. Aquests
senders, que transcorren
paral·lels als camins de
ronda de la Costa Brava,
estan senyalitzats amb
balises. Les Vies Braves
permeten explorar el litoral
des del mar i gaudir-ne de
manera segura; són també
l’espai ideal per entrenar
en aigües obertes en un
entorn natural privilegiat.

Recordeu que, si heu de
tornar a peu, haureu de
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.
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LES NOSTRES
PLATGES

ERMITA DE
LES ALEGRIES

C-63

L’ÀNGEL
DE LLORET

SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC

ERMITA DE
SANT QUIRZE

2 km

CEMENTIRI

CASA
FONT

LLORET DE MAR

CASA DE
LA VILA
DONA
MARINERA

GI-682

JARDINS DE
SANTA CLOTILDE

Cala de
Banys

PLATJA
DE FENALS
CASTELL DE
SANT JOAN

PLATJA DE
SA BOADELLA

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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PUIG DE CASTELLET

CAN
SARAGOSSA

GI-682

ESGLÈSIA DE
SANT ROMÀ

TURÓ RODÓ
MUSEU
DEL MAR

PLATJA DE
CANYELLES
Cala
Gran

CASTELL
D’EN PLAJA

SA CALETA
PLATJA
DE LLORET

Platja

Camí
de Ronda

Església /
ermita

Vies braves

Lloc
d’interès

Jaciment
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QUÈ
VISITAR
Els carrers de Lloret de Mar mostren el llegat de diferents
cultures. Ens trobem amb el patrimoni dels indianos i del
modernisme i, a més, els tres poblats ibers.
L’enriquiment d’alguns habitants —els indianos— a causa dels negocis naviliers, especialment a la zona de Cuba, va provocar
que deixessin de banda la seva casa pairal
i van construir mansions d’estil neoclàssic,
modernista i eclèctic a Lloret. Un exemple
és Can Font, una casa-museu modernista
ambientada en l’època del retorn del capital
americà de Cuba. La seva edificació fou en-

carregada per l’indiano Nicolau Font i Maig
i es va acabar de construir l’any 1877. El Museu del Mar - Can Garriga mostra la història
d’aquests lloretencs.
Els indianos també deixen constància de
l’art modernista a Lloret, com es pot veure
al cementiri modernista dissenyat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.

ELS INICIS DE
LLORET

Lloret de Mar té tres
poblats ibers: Montbarbat,
Puig de Castellet i Turó
Rodó. El jaciment de Puig
de Castellet (650 m2), situat
a dos quilòmetres del nucli
de Lloret, es troba en una
zona estratègica de domini
visual que va de la desembocadura de la Tordera fins
a la costa de Lloret.

MONTBARBAT

És el més allunyat i el que
promet ser el jaciment
més important de la
contrada, sobretot des del
punt de vista urbanístic.
És el jaciment més gran
de Lloret amb 5.700 m2 i
està envoltat de muralles i
torres defensives.

26 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

TURÓ RODÓ

El poblat de Turó Rodó es
troba en un promontori
coronant la platgeta de
Sa Caleta a l’inici del camí
de ronda de Lloret-Tossa.
Aquest lloc complia les
funcions de vigilància
i punt de comerç amb
la resta dels pobles del
Mediterrani. Gràcies a la
reconstrucció d’una casa
ibera, el Turó Rodó serveix
per conèixer com vivien
els primers pobladors i per
gaudir d’una magnífica
panoràmica sobre la badia
de Lloret de Mar.

PUIG DE CASTELLET

És un recinte fortificat
d’època ibera situat al turó
del mateix nom, a la part
occidental del turó del
Rosell, dins la Serralada
litoral. Està situat a 2 km al
nord de la vila de Lloret i el
seu punt més alt assoleix
els 197,42 metres sobre el
nivell del mar. La vista des
de Puig del Castellet és
fantàstica i té enllaç visual
amb els assentaments
ibèrics de Montbarbat,
el turó de Sant Joan de
Blanes i Turó Rodó.

EL MOLL
El MOLL (Museu Obert
de Lloret) és una xarxa
imaginària que permet la
descoberta de diversos
llocs d’interès històric,
cultural i natural. És un
espai obert, sense murs,
que recorre diferents
emplaçaments per tot el
territori i permet apropar-se al coneixement
del patrimoni de la vila.
La idea d’un museu obert
a l’aire lliure permet el
contacte directe amb el
patrimoni. Fa que el visitant se’n senti partícip i
no un simple observador.

Demana la guia del MOLL si desitges ampliar la
informació o consulta-la en el web:
www.lloretdemar.org.
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EL CENTRE
HISTÒRIC
Us proposem una ruta
per conèixer de prop el
patrimoni més interessant
del centre històric de
Lloret. Però hi ha moltes
més rutes que us poden
agradar. Consulteu-les a
l’Oficina de Turisme.
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Museu del Mar - Can Garriga (1887)
Passeig de Mn. Jacint Verdaguer
Casa de la Vila (1867 - 1872)
Pabordia: Café Latino (s. XVI)
Pabordia: Hotel Bella Dolores
(s. XIV)
Antiga torre de defensa (s. XV-XVI)
Capella dels Sants Metges (s. XV)
Pabordia Nova: Can Marlés
(1585, s. XVI)
Parròquia de Sant Romà
(1522, gòtic català)
Capelles modernistes (1916)
Casa Font (1877)
Casa Cabañas (Finals s. XIX)
Carrer Vídues i Donzelles
Carrer Josep Gelats i Durall
Carrer Capità Conill i Sala
Es Tint
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DONA
MARINERA
Dona Marinera és una
estàtua d’una dona mirant
al mar. Encara avui es pot
observar la seva bellesa
i es troba situada en un
punt estratègic de la població. Aquest monument
té un gran significat per
als lloretencs. És un homenatge a les dones que,
en no tenir notícies dels
seus marits mariners (que

CASA
DE LA VILA
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es passaven mesos a alta
mar sense donar senyals
de vida) anaven cada dia a
veure l’horitzó per si veien
tornar un vaixell cap a

terra. En honor a aquestes
dones angoixades, es va
decidir inaugurar el monument de la Dona Marinera.

Aquest edifici va ser
projectat pels arquitectes
Martí Sureda i Félix de
Azúa, i s’inaugurà l’any
1872. D’estil neoclàssic, les
façanes van ser enriquides
amb decoracions de terracota realitzades pel presti-

giós terrisser de Lloret Pau
Arpí Galí. A la rematada de
la de la façana principal hi
destaca l’escut d’Espanya,
amb la particularitat que
es tracta d’un dels pocs
edificis que té l’escut del
rei Amadeu de Saboia.

CAN
SARAGOSSA

CASTELL DE
SANT JOAN

En els seus orígens, Can
Saragossa era un dels masos més antics de la vila.
Les reformes modernistes
del segle XIX el van convertir en un lloc d’estiueig de
luxe fins a la seva reforma
com a hotel l’any 1954.
Actualment acull al Centre
d’Interpretació del Món

Iber a Lloret de Mar, que
és un centre col·laborador
del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, i la col·lecció
pictòrica de Joan Llaverias.
Les seves dependències
allotgen també la seu de la
Unitat Patrimoni Cultural,
entre d’altres, de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Situat al cim del turó que
separa les platges de
Lloret de Mar i Fenals, data
d’inicis del segle xi d. de C.
L’any 1079 es consagrà la
seva capella, però de la fortificació originària en resten només els fonaments
de la torre de l’homenatge,
la muralla est, uns vestigis
al costat sud i diverses
sitges excavades a la roca,
actualment tapades.
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ES TINT
L’edifici on està situat
Es Tint és la seu de la
Confraria de Pescadors de
Lloret de Mar. Abans, cada
poble costaner tenia un
establiment —normalment
de tipus gremial— que es
destinava a tenyidor de
xarxes. Actualment en queden molt pocs: a la Costa
Brava només s’ha recuperat l’edifici de Sa Perola a
Calella de Palafrugell i Es
Tint de Lloret de Mar. Amb
la restauració d’aquest
petit immoble, la Confraria
de Pescadors i l’Ajuntament de Lloret fan un pas
més per tal de recuperar el
patrimoni lloretenc d’arrels
marineres.

MUSEU
DEL MAR
El Museu del Mar és la
porta d’entrada al MOLL
(Museu Obert de Lloret)
i està situat en un entorn
privilegiat davant del
mar, al costat del passeig
marítim i del nucli antic
de Lloret. La seu d’aquest
centre cultural és Can Garriga, una casa indiana de
tres plantes amb un gran
valor històric i patrimonial.
32 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

El museu compta amb
una important col·lecció
de maquetes navals que
els experts qualifiquen
d’extraordinària i una altra
d’objectes i materials relacionats amb el món de la
vela que contribueixen a la
comunicació de la cultura i
la història de Lloret.

CAN FONT
ESGLÉSIA
PARROQUIAL
DE SANT ROMÀ/
CAPELLA DEL
SANTÍSSIM
L’església de Sant Romà és un dels edificis més representatius de la vila. Fou bastida en l’estil gòtic català i construïda entre els anys 1509 i 1522. Estava dotada d’elements
de fortificació (porta llevadissa, per exemple) i, originàriament, devia tenir una nau única. Posteriorment i al llarg
del segle xvii, es van construir altres dependències. Les
dues capelles laterals, la del Baptisteri i la del Santíssim
Sagrament, són d’estil modernista i creades el 1916.

Ca Font és una casa
senyorial construïda l’any
1877 pel mestre d’obres
lloretenc Fèlix Torras i
Mataró, per encàrrec de
Nicolau Font i Maig, un
dels anomenats “indians”
o “americans”, nom pel qual
es coneixen als emigrants
que van anar a Amèrica
i que van tornar després
d’haver-se enriquit. Aquests
“indians” guanyaven
prestigi col·laborant en el
desenvolupament del seu
poble natal i construint
belles cases d’estil
modernista o eclèctic amb
aigua corrent, sanitaris,
etc. Una visita a la CasaMuseu de Can Font és
un viatge pel temps,
experimentarem “in situ”
la forma de vida dels
avantpassats de Lloret.
Demana la guia ‘Lloret Heritage’ si desitges ampliar la
informació sobre el patrimoni i la història de Lloret.
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ERMITA DE
SANT QUIRZE
Situada a 200 m del cementiri i a 1 km del centre.
És anterior al segle xi. No
té unitat d’estil. Conté
esgrafiats d’Adrià Gual. A
la vora d’aquesta ermita,
s’han trobat fragments
de ceràmica romana, una
moneda de Constantí i
diverses sepultures.
És l’ermita més antiga de
Lloret; tan antiga que algú
creu que es remunta a la
victòria d’un general romà
i cristià que es deia Quirze.
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ERMITA DE
LES ALEGRIES

des que es consagrà, l’any
1079, fins a l’any 1522. Té
un campanar romànic i
pintures al fresc de Calàndria.

Fou la primera parròquia
de la vila de Lloret. Es
troba a 2,5 km del centre
i fou església parroquial

A Lloret, era tradició que
el mar cobrís tot el pla
fins al lloc anomenat les
Alegries

ERMITA
DE SANTA
CRISTINA

SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC

Està situada a 3,5 km del
centre de Lloret. La primera notícia que se’n té és de
l’any 1376. El temple actual
és de finals del segle xviii,
és d’estil neoclàssic i té
un riquíssim altar major
de marbre fet a Itàlia i
una interessant col·lecció
d’ex-vots i de vaixells en
miniatura. Sota el Pi Centenari se celebra, per la
Festa Major (24 de juliol),
l’esmorzar de germanor
de tots els pescadors i es
menja el típic “estofat”.

El santuari, a cinc quilòmetres del centre de Lloret, és
un antic monestir benedictí
del segle x, reconstruït
el segle xix per Puig i
Cadafalch. També fou asil
per als més desemparats
gràcies a la generositat de
Nicolau Font i Maig, indià
de l’època. És un espai
privat i té una petita capella
anomenada de la Mare de
Déu de Gràcia. El propietari, Nicolau Font i Maig, va
construir aquesta capella
i va fer obres de reforma
i embelliment, entre les
quals destaquen la Creu i
L’Àngel.
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CEMENTIRI
Modernista
El cementiri de Lloret pertany a la Ruta de Cementiris Europeus, ha estat
declarat com a bé d’interès
cultural i conserva la
petjada del llegat indià. La
reforma del nou cementiri
va ser impulsada a finals
del segle xix per un sector
de població enriquit. La
vinculació de les famílies
a les quals pertanyien
estaven tot sovint relacionades amb les Amèriques,
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el comerç d’ultramar i la
conseqüent riquesa que
això generava.
L’any 1891 es va decidir el
nou emplaçament per al
cementiri. El projecte va
ser encarregat l’any 1892 a
l’arquitecte Joaquim Artau i
Fàbregas. L’obra del nou cementiri va ser possible gràcies a la iniciativa privada de
famílies amb estrets vincles
amb el comerç d’ultramar
i vinculades directament
amb la burgesia barcelonina, fet que va conduir a la
participació en el projecte
d’arquitectes de renom com
ara Puig i Cadafalch.
L’organització i distribució
de l’espai del cementiri està
molt ben pautada i organit-

zada. Sembla que l’arquitecte hagi transportat les
tendències urbanístiques
pròpies de les grans ciutats
vuitcentistes a l’interior
de la “ciutat dels morts”:
avingudes, passejos, placetes, illes de cases... Tot
l’espai del cementiri està
organitzat per unes pautes
de jerarquia social.

JARDINS
DE SANTA
CLOTILDE

Els jardins de Santa Clotilde estan situats en un
paratge de gran bellesa,
dalt d’un penya-segat amb
impressionants vistes al
mar. L’arquitecte i urbanista Nicolau Maria Rubió
i Tudurí, màxim exponent
del paisatgisme català, els
va dissenyar l’any 1919 per
encàrrec del marquès de
Roviralta.
Aquests jardins, de 26.830
m2, es van construir seguint el model renaixentista italià. Al llarg del seu
recorregut es passa per terrasses que se superposen,
camins que s’entrecreuen,
rampes i escales. També
s’hi troben diferents punts
d’interès que intenten
trencar la uniformitat del
jardí, com ara escultures,
fonts i estanys. L’equilibri
entre espai, volum i color,

juntament amb el paisatge, en fan un lloc de gran
bellesa estètica.
En el disseny i planificació
dels jardins, l’any 1918,
aquests van ser concebuts
com un espai integrat
al seu entorn, amb una
organització de la natura
sense violències geomètriques. Aquests paràmetres
segueixen l’ideal cultural i
artístic del Noucentisme,
que busca l’equilibri i la
mesura en les seves manifestacions.
Assumint i interpretant
aquests ideals, els Jardins
de Santa Clotilde són, no
només un dels pocs jardins
noucentistes existents a
Catalunya, sinó que són
considerats el paradigma
del jardí noucentista a
Catalunya.
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QUÈ
FER?
Lloret de Mar té una ubicació privilegiada, en un entorn natural de gran bellesa, al costat del mar i a pocs metres de la
muntanya. És una de les destinacions més adequades per a
la pràctica de turisme actiu ja que disposa d’una gran varietat d’activitats nàutiques, d’oci i d’aventura.

WATER
WORLD
El Water World és un dels parcs aquàtics més grans
d’Europa. Els seus 140.000 m2 ofereixen nombroses
atraccions aquàtiques com ara piscina d’onades, rius
ràpids, tobogans, kamikazes i fantàstiques pistes toves.
Un conjunt d’atraccions d’aigua orientades tant al públic
infantil com als adults.

ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
Les principals platges de
Lloret de Mar ofereixen un
ampli ventall d’activitats refrescants. Des d’excursions
amb caiac, passejades amb
catamarà, submarinisme,
snorkel o vela, fins a les
activitats més excitants i
divertides com ara l’esquí
nàutic, el vol amb paracaigudes, les motos d’aigua
i, fins i tot, el fly-board o
vol aquàtic, entre moltes
altres. Viu la diversió més
refrescant a les platges de
Lloret!
40 LLORET DE MAR | BENVINGUTS

Demana el fullet Lloret Adventure per conèixer tota
l’oferta.
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AVENTURA,
OCI
I ESPORTS
EXTREMS

Lloret és una destinació
ideal per als aventurers
que volen experimentar les
sensacions més vibrants
en contacte directe amb la
natura. Entre les diferents
propostes que ofereix la
vila destaquen les excursions amb quad, el salt amb
corda des d’un alçada de
80 metres, un circuit de
kàrting per als amants de
la velocitat, rutes en 4x4
pels boscos de Lloret, passejades a cavall, partides
de paintball per equips, un
camp de golf de pitch&putt
i, fins i tot, un parc d’aventura entre els arbres, amb
tirolines, cordes i ponts
tibetans. Viu l’aventura a
Lloret de Mar!
Demana el fullet Lloret Adventure per conèixer
tota l’oferta.
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SENDERISME
I BTT

Descobreix el paisatge
de la Costa Brava Sud
practicant senderisme o
marxa nòrdica pels més de
70 quilòmetres de camins
i corriols dels set itineraris
que té Lloret de Mar. La
xarxa de camins es troba
perfectament senyalitzada i
permet descobrir paisatges
meravellosos i panoràmiques de tot el litoral
lloretenc.
Els aficionats a la BTT
trobareu en l’entorn muntanyós de Lloret un espai
privilegiat per a la pràctica
del ciclisme de muntanya. La varietat de pistes i

CICLISME
LLORET

camins ofereixen la possibilitat de realitzar rutes de
durada i dificultat variable.
A l’Oficina de Turisme es
troba el punt de sortida de
les rutes BTT.

Lloret de Mar disposa
d’unes condicions orogràfiques excel·lents per a la
pràctica del cicloturisme
en carretera. La xarxa de
carreteres i senders que
transcorren per la localitat i
s’estenen per tot el territori
permeten gaudir amb la
pràctica de l’activitat i
alhora gaudir de la bellesa
natural dels paisatges
característics de la Costa
Brava.

Demaneu el nostre plànol de senderisme i rutes BTT
o consulteu-lo a la web: www.lloretdemar.org.

#lloretcycling
Visita la web cycling.lloretdemar.org.
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QUÈ FER
AMB NENS
Lloret de Mar és la destinació ideal per gaudir en
família d’unes vacances de
somni en qualsevol època
de l’any. Parcs temàtics,
parcs d’aventura, parcs
aquàtics i els miniclubs
a les platges són només
alguns exemples de les
activitats de què poden
gaudir els més petits.

Demana la nostra agenda d’activitats o visita el web
www.lloretdemar.org.
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DESTINACIÓ DE
TURISME FAMILIAR
Lloret de Mar està certificada com a Destinació
de Turisme Familiar des
de l’any 2010 per l’Agència
Catalana de Turisme.
Aquest segell acredita
que Lloret disposa d’una
àmplia oferta familiar en
allotjaments, oci, restaurants, esdeveniments i
parcs infantils. Més de 42
establiments adherits entre allotjaments turístics,
restaurants, parcs temàtics, parcs aquàtic, museus
i empreses
d’activitats
conformen
aquesta oferta
certificada.

VISITES TEATRALITZADES
AL PATRIMONI CULTURAL
MINICLUB INFANTIL
A LES PLATGES
Els nens de 3 a 12 anys podran gaudir durant tot l’estiu amb els dos miniclubs
infantils a la platja principal
de Lloret i a la platja de
Fenals. Totes les activitats
són gratuïtes i ho passaran
d’allò més bé amb l’àrea de
jocs infantils, els tallers i
activitats ludicoeducatives,
castells inflables i fins i tot
amb la festa de l’escuma. I
tot això sense oblidar que
annex al Miniclub es troba
la Biblioplatja, un espai de
lectura per a tota la família
amb revistes i premsa en
diferents idiomes.
Per als més esportistes
s’ofereixen activitats dirigides com ara voleibol, gimnàstica, balls, estiraments,
animació, etc

PARCS TEMÀTICS INFANTILS
Gnomo Park
Arbre Aventura
Water World

Durant els mesos d’estiu,
els més petits tenen l’oportunitat de deixar volar
imaginació amb les visites
teatralitzades al patrimoni
cultural. Podran conèixer
l’idíl·lic paratge de Santa
Cristina, la majestuositat
dels Jardins de Santa
Clotilde o la història del
passat indià de Lloret a
través del Museu del Mar.

ESDEVENIMENTS PER A FAMÍLIES
La Fira Medieval, el
carnestoltes, la Tirada a
l’Art, el Lloret Formula
Weekend, la marxa de
les platges o les visites
teatralitzades al patrimoni
cultural són propostes
ideals per viure en família
i fan de Lloret de Mar una
destinació amb una oferta
familiar única per a tots els
períodes de l’any.
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QUÈ FER?
MONTBARBAT
C-63

ERMITA DE
LES ALEGRIES
PUIG DE CASTELLET
SANTUARI
DE SANT PERE
DEL BOSC
WATER
WORLD
L’ÀNGEL
DE LLORET

ERMITA DE
SANT QUIRZE
JARDINS DE
SANTA CLOTILDE PLATJA
PLATJA DE
SA BOADELLA

GI-682

PLATJA DE
SANTA CRISTINA

ERMITA DE
SANTA CRISTINA
PLATJA DE
TREUMAL
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DE FENALS

LLORET DE MAR

TURÓ RODÓ
SA CALETA

Cala de
Banys

PLATJA
DE LLORET

Cala
Gran

C-253a

TOSSA DE MAR

GI-682

PLATJA DE
CANYELLES

Submarinisme

Creuers
turístics

Senderisme

Lloc
d’interès

Caiac

Parc
aquàtic

BTT

Església /
ermita

Golf

Jaciment

Vies braves
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COMPRES
L’oferta comercial de Lloret és àmplia i diversa, i s’estén al
llarg de tot l’any. Amb més de 500 establiments comercials,
representa el segon motor econòmic de la població.
Al nucli antic de la població i al llarg del centre històric s’hi concentren la majoria de les
botigues. En aquest gran centre comercial
a cel obert, s’hi troben tota classe d’articles

en moda, joieria, regals, complements, bellesa, lleure i tot tipus de productes amb la
garantia de les millors marques i les últimes
tendències.

BOTIGUES
TOTS ELS
DIES DE L’ANY
I MERCATS
TRADICIONALS
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Els comerços de Lloret
poden obrir tots els dies
de l’any, inclosos els diumenges.

MERCAT SETMANAL

Recomanem la visita al
mercat setmanal dels dimarts. En el seu recorregut
hi podreu trobar tot tipus
de paradetes amb productes tradicionals, articles de
roba, alimentació, etc.

MERCAT MUNICIPAL

També recomanem la visita
al Mercat Municipal on es
poden trobar productes
frescos i una variada selecció dels productes locals
més típics de la nostra
gastronomia.

TAX FREE
Lloret disposa d’una oficina que ofereix els serveis
de Tax Free per a visitants
de fora la UE. Aquest sistema permet la devolució
dels impostos directes que
es paguen per als productes comprats en els 125
establiments de Lloret que
ho ofereixen.

GRANS ESDEVENIMENTS I
FIRES DEL COMERÇ DE LLORET
Al llarg de l’any es celebren diverses fires comercials com
la Botiga al Carrer, la Fira Medieval i grans esdeveniments
com la Lloret Night Shopping: una autèntica festa del comerç amb botigues obertes fins a la matinada, desfilades
de moda, música en viu, performances i el millor ambient
fashion.

Consulta el plànol de les pàgines 70-71, demana la nostra
Agenda d’Activitats o visita el web www.lloretdemar.org.
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GASTRONOMIA
Per als amants de la bona taula, Lloret de Mar ofereix un
ampli ventall de possibilitats de descobrir els sabors més
autèntics del país. La cuina mediterrània, pròpia de la Costa Brava, es pot degustar plenament gràcies als reconeguts
cuiners i restaurants de Lloret.
L’origen de la gastronomia catalana es
remunta a l’època dels romans i compta
amb influències mediterrànies, provençals,
àrabs i jueves. Per la seva història, les seves
tradicions, el seu clima privilegiat i la seva
immillorable situació geogràfica, la cuina
catalana, a més de ser molt rica i variada, és

reconeguda com una de les dietes més saludables que es coneixen i que rep el nom de
“dieta mediterrània”.
Reconeguts cuiners i restaurants han fet de
Lloret de Mar un centre gastronòmic de primer ordre, amb cuines innovadores, tradicionals, multiculturals i internacionals.

ESDEVENIMENTS
GASTRONÒMICS
DE LLORET
LES JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE L’ARRÒS–MAIG
Durant el mes de maig,
Lloret de Mar mostra
als turistes nacionals i
internacionals les seves
facetes culinàries amb una
extensa mostra d’arrossos
elaborats de totes les
maneres i per a tots els
gustos.
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LES JORNADES
DE LA CUINA DEL PEIX
DE L’ART–OCTUBRE
Una altra cita ineludible
per conèixer la nostra gastronomia és tastar els plats
més típics i innovadors que
es poden veure i degustar
durant les jornades del
peix i marisc de la cuina
del peix de l’art (un antic
sistema de pesca) durant
tot el mes d’octubre.
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A l’estat espanyol, la
cultura d’anar de tapes
ha adquirit una gran
importància i popularitat,
essent reconeguda
internacionalment com
un dels seus grans valors
gastronòmics. Les tapes
són petits plats que
s’acostumen a menjar
abans de dinar, però que
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també poden constituir tot
un àpat.
Croquetes, patates braves,
anxoves salades, olives,
calamars i peixets fregits,
truita, capipota, popets
amb ceba, seitons en
vinagre o pernil ibèric són
algunes de les tapes que
es poden trobar arreu.

LES TAPES
I ‘MONTADITOS’
DE LLORET

EL DAIQUIRI FLORIDITA:
UN CÒCTEL AMB ARRELS
LLORETENQUES

La història de Lloret de
Mar i el daiquiri no s’explica sense la influència
de Cuba i el passat indià
de la població. La paraula
indianos designa els aventurers i comerciants que
emigraven a les colònies
d’Amèrica i tornaven a la
metròpoli després d’haver
fet fortuna (havent fet les
Amèriques). A vegades
també eren anomenats
americans o americanos
en català.
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OCI
NOCTURN
Lloret de Mar ofereix un món de possibilitats úniques per
gaudir de les millors nits d’estiu. Les sessions dels DJ més
internacionals, les millors discoteques i pubs de la Costa
Brava, els concerts més espectaculars del moment, les terrasses i sales de festa amb el millor ambient són alguns dels
exemples que expliquen per què Lloret de Mar és, des de
fa molts anys, una icona de l’oci nocturn a tot Europa. No
deixis que t’ho expliquin: viu les nits de Lloret!

ACTUACIONS
MÉS
DESTACADES
A les discoteques i locals
nocturns de Lloret de
Mar podràs gaudir de les
últimes novetats en música
electrònica EDM i de
les sessions dels DJ’s de
més renom internacional.
Any rere any la cultura
musical electrònica més
cosmopolita es pot viure
i ballar als centres d’oci
nocturn de Lloret. T’ho
perdràs?
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FESTIVALS
MUSICALS
CLON FESTIVAL

Estiu. Un festival únic de
tributs i versions amb els
clons de les millors bandes
nacionals i internacionals
de totes les èpoques.

Música a l’aire lliure

Les nits d’estiu, la música
emplena els paratges de
bellesa singular com els de
Santa Cristina. Concerts
íntims en què l’atmosfera es
torna amigable i encantadora
gràcies a reconeguts artistes
sota la màgia de les estrelles.

GRAN CASINO
COSTA BRAVA

El Gran Casino Costa
Brava ofereix 16.000 m2 de
diversió i oci: màquines,
taules amb jocs de casino
autoritzats, torneigs de
pòquer, restaurant, bar,
cocteleria, lounge bar, una
sala VIP, espais per a esdeveniments privats, una
sala polivalent per a grans
actes fins a 1.000 persones
i un aparcament de 500
places.
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LLORET,
DESTINACIÓ
ACCESSIBLE
Lloret de Mar té la voluntat de convertir-se en una població accessible. Actualment compta amb una àmplia oferta
d’instal·lacions públiques i privades que s’han adaptat per
facilitar-hi l’accés i el gaudi a les persones amb mobilitat
reduïda i amb altres discapacitats sensorials.
Lloret de Mar és membre de l’ENAT (European Network for Accesible Tourism),
associació que té per objectiu fomentar el
turisme accessible arreu d’Europa.

També participa en el programa “Turisme
per a tothom”, que pretén visualitzar l’oferta de turisme adaptada de Catalunya.

PLATGES
ACCESSIBLES
Les platges principals de
Lloret de Mar i la Platja de
Fenals estan dotades de
serveis per a persones amb
mobilitat reduïda: :

–
–
–

–
–
–
–

– Pas de vianants amb
rampes de desnivell
inferior al 12% i que
arriben al nivell del terra
– Rampes d’accés a la 		
platja
– Passarel·les de fusta i

–

de plàstic per accedir a
les dutxes i a l’aigua
WC i dutxes adaptats
Línies de vida
Servei de bany per a
persones amb mobilitat
reduïda amb cadira
amfíbia
Zona d’ombra reservada
Vestidor adaptat
Restaurants i bars de la
platja accessibles
Mostradors adaptats
a les casetes de venda
de tiquets dels creuers
turístics
Parc infantil de la platja
de Lloret amb passarel·la
que travessa l’àrea
de joc

EQUIPAMENTS
CULTURALS,
CENTRE
HISTÒRIC I
TRANSPORTS
ADAPTATS
El Museu del Mar, el
cementiri modernista, l’església de Sant Romà i Can
Saragossa estan totalment
adaptats a persones amb
mobilitat reduïda. El Museu del Mar, a més, disposa
de guies en braille i els
Jardins de Santa Clotilde
tenen itineraris accessibles
amb moto elèctrica.
Els principals carrers i avingudes, i el passeig marítim
es troben perfectament
adaptades. A més, Lloret
disposa de servei de taxis
dissenyats per a persones
amb mobilitat reduïda.
Telèfon: 972 362 525
o el 972 362 000 (Ràdio
Tele Taxi). Els autobusos
de Lloret de línia regular
també són accessibles i
adaptats.
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ÀMPLIA
OFERTA
PRIVADA
ACCESSIBLE
ALLOTJAMENT

Lloret de Mar compta amb
més d’una dotzena d’hotels
de categoria superior (4* i
5*) que disposen d’habitacions adaptades.
Consulteu a les oficines de turisme i a la Guia
d’Allotjaments quins són els allotjaments adaptats

RESTAURANTS

OCI DIÜRN

Lloret de Mar té unes
fantàstiques platges, per la
qual cosa l’oferta nàutica
té un protagonisme especial. En oferta adaptada
compta amb sortides en
moto d’aigua, vol nàutic
(parasailing) o immersió
en centres de busseig
especialitzat o, ja més
relaxat, un passeig amb
creuer marítim. El municipi
també disposa d’itineraris
accessibles que permeten
moure’s còmodament
per tot Lloret de Mar. Els
serveis de lloguer de gandules i para-sols disposen
de cadires adaptades per
transportar per la sorra les
persones amb mobilitat
reduïda fins on desitgin
acomodar-se.

OCI NOCTURN

L’oferta nocturna és
àmplia a Lloret de Mar i
establiments com ara el
Gran Casino Costa Brava,
el Teatre Municipal, les
terrasses del passeig de
Jacint Verdaguer i algunes
discoteques, entre d’altres,
tenen les instal·lacions
adaptades.

INFORMACIÓ TURÍSTICA

Les oficines de turisme
disposen d’informació per
a persones amb mobilitat
reduïda, que es pot trobar
en el web www.lloretdemar.org, i en el plànol
oficial de la destinació s’hi
poden trobar els itineraris
accessibles recomanats.

Nombrosos restaurants es
troben adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Consulteu a les oficines de turisme quins són els
restaurants adaptats
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INFORMACIÓ
ÚTIL

Situació geogràfica
Lloret de Mar és una de
les destinacions turístiques
més importants del sud
d’Europa, situada en un
entorn privilegiat com és
la Costa Brava, a 70 km
de Barcelona i a 34 km
de Girona. Lloret es troba
perfectament comunicat
per terra, mar i aire.

PARIS

TGV

PARIS
FIGUERES
GIRONA
BARCELONA

Cotxe
Les principals connexions
per carretera amb Lloret
són l’autopista AP-7
(sortida 9), l’autopista C-32
(sortida Blanes)
i la carretera N-II.

LYON

VALENCE

AVIGNON
NÎMES

Autobús
Connexió amb Barcelona,
Girona i Blanes, així
com amb els aeroports
catalans i principals ciutats
europees.

MONTPELLIER
NARBONNE
PERPIGNAN
FIGUERES
GIRONA

LLORET
DE MAR

Tren
Estació de Blanes (Línia
R1 de Rodalies) i estació
de Girona (mitjana i llarga
distància)

BARCELONA

AP-7
C-25

Avió
Aeroport Girona – Costa
Brava (30 km), aeroport
de Barcelona (90 km)
i aeroport de Perpinyà
(140 km)

LLAGOSTERA

PLATJA
D’ARO
SANT FELIU
DE GUÍXOLS

VIDRERES

N-II

TOSSA DE MAR
AP-7

TORDERA
C-32

BLANES
PALAFOLLS

LLORET
DE MAR

MALGRAT DE MAR
CALELLA
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Horaris
Durant la temporada
turística, els establiments
estan oberts també els
diumenges.
Idioma
Oficials: català i castellà
Moneda
Euro
Moure’s per Lloret
És fàcil moure’s a peu per
Lloret. Hi ha zones de
vianants i carrils bici. La
població també disposa
d’una flota d’autobusos
urbans que comunica el
centre amb altres barris de
Lloret.

Emergències i atenció
sanitària
Emergències i atenció
sanitària
Emergències: 112
Policia Local: 092
Mossos d’Esquadra: 088
Bombers: 085
Assistència sanitària
És universal i gratuïta per
als residents. Els ciutadans
de la Unió Europea han
de presentar la Targeta
Sanitària Europea (TSE),
mentre que la resta han
de portar una assegurança mèdica privada o
informar-se al seu país si
existeix algun conveni amb
l’estat espanyol.
Farmàcies
Obertes en horaris comercials. Els caps de setmana
hi ha farmàcies de guàrdia.
A l’exterior hi ha un panell
informatiu que indica quines estan obertes.
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Per consultar els horaris
d’obertura al públic dels
Jardins de Santa Clotilde,
les ermites i altres equipaments culturals, heu de
dirigir-vos a les oficines de
turisme de Lloret de Mar.
Allà us facilitaran plànols
de la vila, us resoldran
qualsevol dubte sobre els
serveis municipals i us
promocionaran informació sobre les activitats
més destacades del mes.
Aquestes oficines romanen
ofertes matí i tarda, i el seu
personal està preparat per
atendre’ls en els principals
idiomes.

OFICINA DE TURISME
MUSEU DEL MAR

OFICINA DE TURISME
CENTRAL

OFICINA DE TURISME
TERMINAL

Passeig de Camprodon i
Arrieta, 1-2
Telèfon: +34 972 364 735
lloret-turisme@lloret.cat
www.lloretdemar.org

Av. de les Alegries, 3
Telèfon: +34 972 365 788
Fax: +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org

Av. de la Vila de Blanes, 37
Telèfon: +34 972 372 943
turisme-terminal@lloret.org
www.lloretdemar.org

Del novembre al febrer
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Diumenge de 9 a 14 h

Del novembre al febrer
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 15 a 18 h

Del març al 14 de juny
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Diumenge
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Del 15 de juny al 15 de
setembre
De dilluns a dissabte
de 9 a 20 h
Diumenge
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Del 16 de setembre al 31
d’octubre
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Diumenge
de 10 a 13 h i de 16 a 19 hh

Del març al 14 de juny
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Del 15 de juny al 15 de
setembre
De dilluns a dissabte
de 9 a 20 h
Diumenges de juliol i agost
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Del 16 de setembre al 31
d’octubre
De dilluns a dissabte
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h

Del novembre al febrer
De dilluns a divendres
de 9.00 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Del març al 14 de juny
De dilluns a divendres
de 9.00 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Del 15 de juny al 15 de
setembre
De dilluns a dissabte
de 9.00 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Del 16 de setembre al 31
d’octubre
De dilluns a divendres
de 9.00 a 13.30 i de 16 a 19 h

PUNT D’INFORMACIÓ
PLATJA DE FENALS
Pg. de Ferran Agulló, s/n
Telèfon: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org
De l’1 de juliol al 31 d’agost
De dilluns a diumenge
de 10 a 17.30 h
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Oficina de Turisme
Central
Avinguda Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 365 788
central-turisme@lloret.org
Oficina de Turisme
Museu del Mar
Passeig de Camprodon i Arrieta,
1-2
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 364 735
lloret-turisme@lloret.org

www.lloretdemar.org
www.facebook.com/Lloretturisme
@lloretturisme
www.youtube.com/lloretturisme
@lloretturisme

WhatsApp

+34 618 263 898

Parlem català - Hablamos español
We speak English - Nous parlons français
Glam comunicació i disseny

10 – 13 h / 16 – 18 h

