


2 BLANES BENVINGUTS A LA COSTA BRAVA 

Blanes, on comença la Costa Brava, conté 
tota l’emoció d’una petita ciutat mediterrània 
envoltada de jardins. Té l’aire d’un lloc modern 
que conserva l’esperit tradicional de la gent 
lligada al mar i a la terra.

És prou gran com per trobar-hi tot allò
necessari, i tan petita com per no
perdre la seva essència marinera. 

Conèixer Blanes és voler tornar-hi.

Comparteix les teves fotos
en les xarxes socials amb

@blanesturisme i els hashtags
#blanesturisme i #blanes
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4 BLANES BENVINGUTS A LA COSTA BRAVA 

Informació general
Com arribar-hi: 
GPS: Lat. 41º 40’ 11.87” N
 Long. 2º 47’ 10.45” E
Clima: mediterrani.
Mínima 8ºC–màxima 28ºC
Zona horària: UTC +01:00
Cotxe:
AP7 (sortida 9) i C32 
Blanes – Girona: 40 km
Blanes – Barcelona: 65 km
Trens:
Barcelona-Girona- Figueres-Portbou
www.renfe.es Tel. (+34) 912 320 320
Aeroports:
Girona Costa Brava (32km de Blanes)
Barcelona El Prat (85km de Blanes)
www.aena.es Tel. (+34) 902 404 704
Autobusos:
Barcelona – Aeropuerto Girona - Girona – Figueres   www.sagales.com Tel. (+34) 902 13 00 14
Blanes – Lloret - Tossa   www.transpujol.com Tel. (+34) 972 337 842

Moure’s per Blanes
Bicicleta: 4 km de costa planera i els punts d’aparcament per bicicleta fan d’aquest trans-
port una forma fàcil i còmoda de moure’s per la ciutat. 
Transport públic: bus urbà, el trenet, bus botànic i el Garden Open Tour connecten la zona 
dels Pins amb el centre de la ciutat, el port i els jardins botànics. 
Taxi: Blanes disposa de parades de Taxi, el servei és 24h/365 dies l’any.
Telèfons:  (+34) 972 355 050, (+34) 972 352 727 i (+34) 972 334 455.

Emergència 112     Policia 092     Assistència mèdica 061
Ajuntament de Blanes  (+34) 972 379 300
Hospital  (+34) 972 353 264
CAP  (+34) 972 331 350
 (+34) 972 35 95 34
Farmàcies   www.cofgi.com

Telèfons

Oficina centre: Plaça de Catalunya, s/n +34 972 330 348
Novembre-març: de dilluns a divendres de 10 h a 13.30 h
Abril-maig: de dilluns a diumenge
de 10 h a 13 h i de 15 h a 18 h
Juny-setembre: de dilluns a diumenge
de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Octubre: de dilluns a diumenge de 10 h a 15 h

Oficina Els Pins: Plaça dels Càmpings, s/n 
Setmana Santa: de 9.30 h a 13 h i de 15 h a 18 h
15 abril -15 juny: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13 h 
16 juny - 15 setembre: de dilluns a diumenge
9.30 h a 13 h i de 16.30h a 20 h
Del 16 setembre al 31 d’octubre:
de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13 h 

Oficines de Turisme

Recomanacions per a un turisme responsable:
• Feu un ús responsable de l’aigua.
• Moveu-vos en bicicleta o a peu.
• Consumiu i compreu productes locals.
• Respecteu el descans dels veïns. 
• Mantingueu els carrers nets. 
• Tingueu cura de l’entorn. 
• Sigueu responsable dels residus que generem.

Recordeu:
• Aparqueu els vehicles correctament i procureu no deixar objectes de valor
 a l’interior del vehicle. 
• No perdeu mai de vista la bossa o cartera, per evitar estafes i robatoris.
• Eviteu l’exposició al sol durant les hores centrals del dia.
• Protegiu-vos utilitzant barrets, protector solar i ulleres de sol.
• Beveu aigua freqüentment per evitar la deshidratació. 
• Seguiu la senyalització de les banderes: bandera vermella, bany prohibit;
 bandera groga, bany amb precaució; bandera verda, apte per al bany. 
• Sol·liciteu a l’ Oficina de Turisme una polsera identificativa per als més petits. 
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01. Platges sense fi
Platges i cales amb bandera blava, aigües transparents i sorra 
daurada. Quatre quilòmetres de costa per gaudir-la com 
cadascú vulgui. Blanes té unes platges que enamoren tant 
si vens sol o en família, amb amics o amb coneguts, com si 
cerques energia, calma, activitats o tranquil·litat. 

Platja de s’Abanell
Salvament i socorrisme, lavabos i fonts d'aigua potable,
serveis per a minusvàlids, club infantil, passeres,
gandules, activitats lúdiques i esportives, canal de lliure accés,
controls periòdics de la qualitat de bany, telèfons públics, bars i restaurants

Sorra: daurada
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

3100m 30m

Cala Punta de Santa Anna
Platja natural, canal de lliure accés

Sorra: daurada i còdols
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

75m 10m

Platja de Blanes 
Salvament i socorrisme, lavabos i fonts d'aigua potable, serveis per a minusvàlids,

passeres, activitats lúdiques i esportives, telèfons públics,
bars i restaurants controls periòdics de la qualitat de bany

Sorra: daurada
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

625m 30m
P L AT G E S  I  C A L E S  D E  B L A N E S

Ri
u 
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Platja de
 s’Abanell

Platja de
Blanes



 7BENVINGUTS A LA COSTA BRAVA BLANES 

01. Platges sense fi
Platges i cales amb bandera blava, aigües transparents i sorra 
daurada. Quatre quilòmetres de costa per gaudir-la com 
cadascú vulgui. Blanes té unes platges que enamoren tant 
si vens sol o en família, amb amics o amb coneguts, com si 
cerques energia, calma, activitats o tranquil·litat. 

Platja de s’Abanell
Salvament i socorrisme, lavabos i fonts d'aigua potable,
serveis per a minusvàlids, club infantil, passeres,
gandules, activitats lúdiques i esportives, canal de lliure accés,
controls periòdics de la qualitat de bany, telèfons públics, bars i restaurants

Sorra: daurada
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

3100m 30m

Cala Punta de Santa Anna
Platja natural, canal de lliure accés

Sorra: daurada i còdols
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

75m 10m

Platja de Blanes 
Salvament i socorrisme, lavabos i fonts d'aigua potable, serveis per a minusvàlids,

passeres, activitats lúdiques i esportives, telèfons públics,
bars i restaurants controls periòdics de la qualitat de bany

Sorra: daurada
Com arribar-hi: a peu / en cotxe

625m 30m
P L AT G E S  I  C A L E S  D E  B L A N E S

Ri
u 

la
 To

rd
er

a

Platja de
 s’Abanell

Platja de
Blanes



8 BLANES BENVINGUTS A LA COSTA BRAVA 

Cala Bona (Sant Francesc)
Passera, restaurant, salvament i socorrisme
Sorra: daurada     Com arribar-hi: a peu / en cotxe

200m 10m

Cala sa Forcanera
Platja natural, sense serveis
Sorra: daurada
Com arribar-hi: en barca

90m 25m

Cala s’Agüia
Platja natural, sense serveis

Sorra: còdols
Com arribar-hi: en barca / a peu

90m 10m

Cala Treumal
Sorra: daurada   Com arribar-hi: a peu / en cotxe (pàrquing a 250m) / en barca - Restaurant

115m 30m
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Blanes convida a la calma i al descobriment d’espais tranquils i elegants. 
02. Vila romàntica i florida

Riu la Tordera
Espai natural protegit per la seva fauna i flora. Pel que fa a la vegetació, s’hi poden trobar 
bosquetons d’oms, àlbers i freixes o canyissar de jonqueres i tamarigar. 
La Tordera és també un lloc estratègic en la migració d’aus i té ús d’observatori. S’hi poden 
albirar espècies com el bernat pescaire, el martinet de nit, el blauet o la xivitona. També s’hi 
localitzen altres animals com la granota reineta, la tortuga de rierol o la serp d'aigua.
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La vegetació i l’orografia dibuixen el patrimoni natural de Blanes,
i el doten d’un gran valor paisatgístic i ambiental: 
- Palmeres de Canàries,
 Palmeres washingtònia de Mèxic, 
 Palmeres Margallo
 (palmera silvestre de Catalunya)
- Pites o atzavares
- Pi blanc i pi pinyer

Jardí Botànic Marimurtra
El Jardí Botànic Marimurtra és una de les joies del nostre entorn, situat entre penya-segats que 
voregen el mar, podrem conèixer més de 3.000 espècies de plantes. El jardí compta amb 10 ha 
de bosc mediterrani i 4 ha dividides en tres zones -subtropical, temperada i 
mediterrània-. Marimurtra, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional pel govern 
de Catalunya, va ser fundat fa gairebé 100 anys per l’alemany Carl Faust, 
mecenes de les ciències biològiques, amb la intenció de constituir-hi una seu 
internacional per a la recerca científica. 
Pg de Carles Faust, 9 17300 Blanes   Tel. 972 330 826
Obert tot l’any   www.marimurtra.cat/

Pinya de Rosa
Jardí tropical que representa una de les biblioteques vivents especialitzada en 
cactus més interessants d’Europa: més de 7.000 espècies de tot el món. El jardí 
fou fundat per Ferran Rivière de Caralt, reconegut enginyer industrial, que en va 
començar la creació poc després d’adquirir la finca el 1945. 
C/ Camí de Santa Cristina, s/n, 17300 Blanes   Tel. 972 350 689
Obert de març a octubre   www.pinya-de-rosa.es/

Cala
Punta de

Santa Anna

Cala sa
Forcanera

Cala Bona
(Sant Francesc)

Mirador de
l’alcade

Mirador de
Sa Palomera

Mirador
del port

Mirador de
Pg. Carl Faust

Mirador de
Sant Francesc

Mirador de
Sant Joan (I)

Castell i Ermita
Mirador de

Sant Joan (II)

Oficina
de Turisme

No perdis l’oportunitat
de fer fotos espectaculars
des dels diferents miradors
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03. Més de 1.000 anys d’història
La història encara batega al centre de Blanes. L’empremta dels Vescomtes de Cabrera 
segueix visible en molts dels monuments de la vila. Eren anys de privilegis i de guerres, en 
què dominar el mar suposava influència i riqueses. La història de Blanes ens permet viatjar 
en el temps i descobrir també avantpassats il·lustres que varen contribuir a dibuixar la 
història del nou món. 
Els indians o americanos eren les persones que durant el s. XIX varen emigrar a Amèrica 
buscant fer fortuna. Anys després, tornaven als seus llocs d’origen més o menys enriquits. 
Avui el llegat dels americanos a Blanes el podem rastrejar a través de les cases que encara 
es conserven.

Consulta el calendari de visites guiades i de les diferents
rutes culturals a blanescostabrava.cat o a l’Oficina de Turisme.

Casa del P�e
Pas�ig de Dintre
Construïda als
anys vint com a
important centre
cultural, recreatiu
i polític. 

Capilla de
Nuestra Señ
a
de la Es�ranza
Carrer Es�rança
Documentada desde el s. XVII.
S’hi troben imatges de
Sant Telm, Sant Antoni Abad
i Sant Antoni de Pàdua. 

 F�t Gòtica
Carrer Am�e
Construïda al s. XV a instàncies
de la vescomtessa de Cabrera
i del gremi de paraires.

Casa T
dera
Pas�ig de Dintre
Edificada per indians
l’any 1908,
d’estil modernista.

Església parroquial i antic
palau dels Vesc�tes de Ca�era:
Carrer Nou Església del gòtic del s.XIV.

Del palau del s.XV se’n conserven
els murs exteriors. 

El Frare
Pas�ig Mestrança
Datat de 1958,
monument en
memòria de l’escriptor
Joaquim Ruyra. 
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04. Inspiració d’artistes
Ruyra, Alemany, Puig i Llensa, Sagarra, Maragall o Bolaño, cognoms de poetes i escrip-
tors que varen trobar la seva inspiració a Blanes i dels quals tenim referències en itineraris, 
rutes i patrimoni de la vila. 
La ciutat ha estat lloc d’acollida i de creació al llarg dels segles, també de pintors i músics 
com Roig Soler, Planells, Bedós, Bataller o Padern.

05. Ciutat turística, comercial i de serveis
Blanes és una ciutat activa, que compta amb equipaments i serveis propis d’una destinació 
turística de primer ordre. 
El centre històric és també un centre comercial a cel obert amb una àmplia oferta de 
comerços antics i moderns. Els dilluns, al Passeig de Mar, i els dissabtess, a la Plantera, 
s’hi instal·la un mercat que ofereix als compradors articles com roba, records i tot tipus 
d’accessoris.
Blanes també compta amb un ventall de propostes d’oci. Des de cinema, bolera, kàrting, 
excursions en creuer, així com activitats diverses d’oci aquàtic i gastronòmic. 
Els hotels, càmpings i apartaments configuren una oferta d’allotjaments de qualitat, per 
descansar i gaudir d’aquesta vila turística.

El cèlebre escriptor Roberto Bolaño, que va viure i morir a 
Blanes, ens va deixar un important llegat literari que compta 
amb moltes referències sobre els paisatges i la gent de Blanes. 
Per homenatjar la seva figura s’ha dissenyat la Ruta Bolaño, un 
passeig pels punts més rellevants de la seva vida i obra.

En el f�s del meu c�,
B lanes és el país de l’estiu,
de la llum i de l’ alegria.
            Joaquim Ruyra

F lameja al s� p�ent 
l’ est�  de �les en el llunyà
c�fí del l i l'aigua
            Joan Maragall

Yo nunca s��ché que un día llegaría a B lanes
y que ya nunca más de�aría marcharme
                                               R�rto B�año

Per a més informació, visita l’Oficina de Turisme o blanescostabrava.cat

Blanes per a tota la família
Descans, oci, visites d’interès cultural, trajectes amb creuer... A Blanes, hi trobareu tots els 
avantatges necessaris per passar les vacances en família. 
Si voleu conèixer de forma divertida i familiar la vila, demaneu a l’Oficina de Turisme més 
propera el joc de pistes: Un grapat de Blanes. 
A més, diversos restaurants i allotjaments compten amb el certificat de Turisme Familiar, 
atorgat per l’Agència Catalana de Turisme. 

Consulteu el catàleg de turisme familiar a l’Oficina de Turisme o a blanescostabrava.cat 

Al capvespre a la paltja de
Sant Francesc (1911) 

BATALLER
Foto AMBL

BEDÓS
Foto AMBL
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06. Ciutat de focs i festes
Blanes és mediterrània i alegre, una ciutat amb una agenda festiva i d’esdeveniments al 
llarg de tot l’any.
L’emoció envaeix la ciutat a finals de juliol, moment en què se celebra el Concurs Interna-
cional de Focs de la Costa Brava. Les primeres referències dels castells de focs d'artifici es 
remunten a més de cent anys.
Aquest acte multitudinari es du a terme durant la Festa Major de Santa Anna, el festival de 
llum, colors i fum es barreja amb concerts, fires i esdeveniments populars. Dies per gaudir 
de la festa i del bon temps. 

Blanes conserva celebracions que han perdurat fins als nostres dies i que tenen origen en 
temps remots. Podreu sentir el foc amb els diables o veure ballar gegants, gegantons i 
capgrossos. 
L’activitat no para! Festes populars i tradicionals, festes de barri, esdeveniments culturals, 
gastronòmics, musicals i esportius fan de Blanes una ciutat dinàmica i animada sempre. Us 
hi apunteu?

Més informació de les activitats mensuals,
a l’Oficina de Turisme i a blanescostabrava.cat
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07. Productes del mar i de la terra
Vila mediterrània i marinera
El mar ha configurat la vida i la història de Blanes. Avui, el port combina la dedicació pesquera 
amb l’esportiva, compta amb una dàrsena amb més de 300 amarradors i ofereix tots els serveis 
necessaris per a la pràctica nàutica.

Blanes compta amb un ampli ventall de productes que tenen en la qualitat el seu segell caracte-
rístic. A través d’emprenedors o gràcies a una llarga tradició familiar, s’han materialitzat alguns 
dels productes més famosos de Blanes. 

Productes blanencs
• Cervesa Marina • Mel i melmelada del Marimutra 
• Cervesa Popaire • Cava Ses Vernes
• Vi de Mas Tirons • Cava Laviret
• Coral Marine Sea Drink • Vi de Cal Correu
• Carboneres de Ca l’Orench • Mongeta del ganxet DO

Cada matí, de dilluns a dissabte, s’instal·la al Passeig de Dintre el mercat de fruites i verdures 
fresques, productes resultants de l’activitat agrícola que encara es practica als voltants del 
municipi.

Venda de peix
Diàriament, a la llotja del port, s’hi fan dues subhastes que es poden 
presenciar des de la graderia per un preu simbòlic: una, al matí, amb el 
producte de la flota de cèrcol (principalment sardina, seitó i sorell), i una 
altra, a la tarda, amb el de les flotes d’arrossegament, arts menors i 
sonseres (gamba, rap, lluç, sonso...).
La gastronomia local està vinculada al caràcter mariner de la vila.
Alguns plats han anat evolucionant al llarg dels anys a través dels nostres pescadors, cuiners i 
llars. Un dels plats típics de la nostra cuina és el suquet, que tothom elabora de manera diferent 
i segons el peix de cada dia. 

Blanes destina gran part de la seva carte-
llera culinària als productes locals i dedica 
el mes d’abril al Peix Blau, el mes de maig 
a la Gamba de Blanes i el mes d’octubre al 
Suquet de Peix. Els restaurants adherits a 
aquestes jornades ofereixen un menú 
especial, amb el producte estrella. Tots els 
aliments que es troben dins d’aquesta 
campanya provenen de la Llotja de Blanes. 
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08. Blanes, turisme actiu
Blanes es troba emplaçada en una localització única per a la pràctica esportiva de qualitat. A 
més, disposa d’unes instal·lacions úniques a la zona.
6 rutes entre 7 i 20 km 
2 Grans Camins de l’Aigua (8km i 18km)
2 Rutes BTT
3 Rutes de ciclisme en carretera.

09. Ciutat esportiva, espai singular
Amb una ubicació estratègica i 40.000 m2 de superfície, la Ciutat Esportiva Blanes és un 
espai únic a la Costa Brava, que disposa d’espais versàtils per a dissenyar i promoure tot 
tipus d’esdeveniments: esportius, musicals, socials o d’empresa, fires i exposicions... Dispo-
sa de 360 places d'aparcament. Possibilitats infinites i serveis de primer nivell. El disseny de 
les pistes està pensat per practicar alhora diferents esports en un mateix espai.

Consulta el calendari de Blanes X Runners
per conèixer les dates

de Triatlons, curses i caminades.

Activitats aquàtiques
Blanes ofereix serveis i activitats aquàtiques: cursos de vela, caiac, paddle surf, windsurf, 
lloguer d’embarcacions, submarinisme, pesca esportiva i snorkel.

El Club de Vela
El Club Vela Blanes, fundat fa més de 70 anys, 
és un espai modern i d’avantguarda, que 
combina ubicació, clima i activitat per oferir un 
turisme nàutic amb tot tipus de serveis: cursos 
de vela, caiac, paddle surf, windsurf, lloguer 
d’embarcacions, avarada... El Club Nàutic 
disposa de 180 places d’aparcament i organitza 
esdeveniments esportius de primer nivell –mun-
dial, europeu, campionats d’Espanya i Catalun-
ya- que són focus d’atracció turística.

PISTA VERDA
Superfície 4.110 m2

Altura mínima 7,5 m
Espectadors 1.300
Vestidors 12

PISTA VERMELLA
Superfície 1.190 m2

Altura mínima 7,2 m
Espectadors 270
Vestidors 6

PISTA BLAVA
Superfície 1.044 m2

Altura mínima 8 m
Espectadors 1.710
Vestidors 4

PISTA GROGA
Superfície 630 m2

Altura mínima 6 m
Espectadors 116
Vestidors 4

4 pistes de paviment sintètic
2 pistes de parquet
1 pista de parquet amb tatamis
1 sala de boxa

3 CAMPS DE FUTBOL:
· Camp Municipal de futbol
  Ciutat Esportiva Blanes - 101x65 m
· Camp Municipal de futbol Ca la Guidó - 90x50 m
· Camp Municipal de futbol Can Borell - 97x53 m
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10. Blanes & Tu: en família Blanes & Tu: en parella o amb amics

Passegeu per Blanes amb el joc de pistes. 

Feu una excursió en vaixell. 

Banyeu-vos amb els més petits a les
aigües cristal.lines de la costa blanenca. 

Trieu un restaurant familiar per dinar.

A la tarda, apropeu-vos a la bolera,
al cinema o al kàrting, espais d’oci
per passar temps en família. 

Passegeu pel centre vila,
descobriu-hi racons
històrics i comercials.

Allotgeu-vos en un establiment
amb certificació familiar.

Día 1
Visiteu els jardins:
el Jardí Botànic Marimurtra
i el Jardí Tropical Pinya de Rosa.
Pugeu al Castell de Sant Joan.
Agafeu el trenet
(sortides de Pl. Catalunya).
Agafeu energia a les gelateries i
“iogurteries” del centre.
Banyeu-vos a les cales tranquil.les
del litoral blanenc.

Día 2
Camineu pel mercat de fruita
i verdura, és el millor aparador
dels productes de la zona.

Realitzeu diverses activitats
aquàtiques des de la zona del port,
com pàdel surf, caiac, vela,
entre d’altres. 

Feu un àpat mariner.

Per la tarda de dilluns a divendres
podeu visitar la subhasta
de peix a la Llotja. 

Endinseu-vos pel centre vila,
hi descobrireu racons històrics
i comercials. 

Per sopar: restaurant internacional
o cuina de sempre? 

Día 1
Passegeu pels 4 km del Passeig
de Mar, a peu o en bicicleta.
Esmorzeu de forquilla. 
Exploreu les cales i platges,
envoltades per un paisatge únic. 
Escolliu entre la gran oferta de
restauració. Si la teva estada
coincideix amb les Jornades
Gastronòmiques, no dubtis a
participar-hi!
Relaxeu-vos a les terrasses.
Cerveses, preparats o vi que mariden a
la perfecció amb el paisatge costaner. 

Día 2

Consulteu a les xarxes socials i
blanescostabrava.cat el calendari per

saber les activitats infantils. Compartiu les vostres experiències a les
xarxes  socials amb @Blanesturisme i els

hashtags #Blanesturisme i #Blanes
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GenerCalendari
anual

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Color Blanes
X Runners

Les Nits
de Marimurtra

Trobada
gegantera

Caminada Popular
Nit de

Sant Bonós 

"Botiga al carrer”

Sabors catalans

Aquatló Popular
Travessia popular

del port
de Blanes

Fira Bruixes

Fira
Sant Tomàs

Pessebre
monumental

Passafred

Festa Major
Petita

Mes del
Suquet de Peix

Tuning
Festival Blanes

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Cavalcada
de Reis

“Botiga al carrer” 

Premis Recvll

Cursa
Mar i Murtra

Concurs de
Focs Artifici

Festa Major

Carnaval
Costa Brava Sud 

International
Grand Prix

Vila de Blanes

Setmana Santa

Trail
Selva Marítima

“TastABlanes”

Blanes botànica Marina Day

Revetlla
de Sant Joan

Escalada
Sant Joan 666

Estores
de Corpus 

Ruta
de les Ermites

Mes de
la Gamba

Concerts
Capella de
l’Esperança

Triatló
Vila de Blanes

Cross Escolar

Mes del
Peix Blau 

Tot l’any: mercat de fruita i verdura. Mercat de la roba cada dilluns. 
Fira d’artesania: caps de setmana de juny, juliol i agost.
Teatre Costa Brava Sud: d’octubre a juny. 

Calendari
anual
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GenerCalendari
anual

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Color Blanes
X Runners

Les Nits
de Marimurtra

Trobada
gegantera

Caminada Popular
Nit de

Sant Bonós 

"Botiga al carrer”

Sabors catalans

Aquatló Popular
Travessia popular

del port
de Blanes

Fira Bruixes

Fira
Sant Tomàs

Pessebre
monumental

Passafred

Festa Major
Petita

Mes del
Suquet de Peix

Tuning
Festival Blanes

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Cavalcada
de Reis

“Botiga al carrer” 

Premis Recvll

Cursa
Mar i Murtra

Concurs de
Focs Artifici

Festa Major

Carnaval
Costa Brava Sud 

International
Grand Prix

Vila de Blanes

Setmana Santa

Trail
Selva Marítima

“TastABlanes”

Blanes botànica Marina Day

Revetlla
de Sant Joan

Escalada
Sant Joan 666

Estores
de Corpus 

Ruta
de les Ermites

Mes de
la Gamba

Concerts
Capella de
l’Esperança

Triatló
Vila de Blanes

Cross Escolar

Mes del
Peix Blau 

Tot l’any: mercat de fruita i verdura. Mercat de la roba cada dilluns. 
Fira d’artesania: caps de setmana de juny, juliol i agost.
Teatre Costa Brava Sud: d’octubre a juny. 

Calendari
anual
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12. Descobreix el territori
A pocs quilòmetres, trobem altres punts d’interès per als visitants. Hi ha molts llocs emblemàtics 
a Catalunya; us presentem algunes propostes dins de la comarca de La Selva. 

Parc Natural
del Montseny

Castell
de Montsoriu

Blanes

Breda
Hostalric

Caldes
de Malavella

Parc Natural del Montseny
Declarat Reserva Natural de la Biosfera, el 
Parc Natural del Montseny us permetrà gaudir 
d’una natura i uns paisatges forestals extraor-
dinaris.

Castell de Montsoriu
Castell gòtic català més notable
des del punt de vista històric,
arquitectònic i arqueològic.

Villa ceramista de Breda
Passegeu-vos pels carrers de Breda, amb el 
monestir de Sant Salvador com a protagonis-
ta, i captareu la història terrissera i ceramista 
de la vila. 

Vila termal de
Caldes de Malavella

La Selva és terra 
d’aigües  termals i a
Caldes de Malavella

hi trobareu
de tot:

balnearis,
termes

romanes,
fonts calentes, etc. 

Conjunt arquitectònic d’Hostalric
Acosteu-vos a conèixer el patrimoni medieval 
d’Hostalric (Bé d’Interès Nacional) i descobriu 
el patrimoni gastronòmic català a la Domus 

Sent Soví. 

mercatsetmanal.cat
Aquesta zona es rica en mercats de tot tipus. 

Consulta dates i poblacions a la web. 
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Per a habitatges d’ús turístic +info a la web: blanescostabrava.cat

ATG-000082  EUROPA  972 351 886  Lluís Companys, 25  apartaments-europa.com 
ATG-000046  LA MASIA  972 331 013  Colom, 44  campinglamasia.com 
ATG-000056  LAS AMÉRICAS  972 335 447  Pl. Càceres, 26  apartamentoslasamericas.com

apartaments

empreses gestores d’habitatges d’ús turístic

HG-002135  4*S BEVERLY PARK  972 352 426  C. Mercè Rodoreda, 7  hotelbeverlypark.com 
HG-000940  4*S HORITZO  972 330 400  Pg. S'Abanell, 11  hotelhoritzo.com 
HG-001611  4*S PETIT PALAU  972 331 556  C. Lluís Companys, 19  hotelpetitpalau.com 
HG-002311  4* BLAUCEL  972 358 550  Av. Vila de Madrid, 27  blauhotelsblanes.com 
HG-002165  4* BLAUMAR  972 351 301  C. Mercè Rodoreda, 5  blauhotelsblanes.com 
HG-001797  3* BOIX MAR  972 330 928  Enric Morera, 5  hotelboixmar.com 
HG-000904  3* COSTA BRAVA  972 330 082  C. Anselm Clavé, 48  hotelcostabrava.com 
HG-002113  3* ESPLENDID  972 336 561  Av. Mediterrani, 17  hotelesplendid.com 
HG-000357  3* PI-MAR  972 352 817  Pg. S'Abanell, 8  hotelpimar.com 
HG-001482  3* STELLA-MARIS  972 330 092  Av. Vila de Madrid, 18  stellamarisblanes.com 

HG-002234  BONAVISTA  972 334 992  C. Valldolig, 2 
HG-000309  DOLL  972 330 008  Pg. Pau Casals, 70-71  hostaldoll.com 
HG-002127  SA MALICA  972 355 093  C. St. Andreu Palomera, 8  samalica.com 
HG-001654  LOS MAÑOS  972 353 922  Av. Joan Carles I, 113  hostallosmanos.com 
HG-001647  MIRANDA  972 333 465  Josep Tarradellas, 50  hostalmiranda.com 
HG-000789  REGINA  972 330 426  C. Esperança, 47-49  hostalreginablanes.com 
HG-000611  SETMANES  972 330 011  C. Antiga, 26  fondacansetmanes.com 
HG-000990  ISABEL  972 330 128  C. Josep Tarradellas, 56  hostalisabel.com 

KG-000030  BELLATERRA  972 348 017  Av. Vila de Madrid, 35-40  campingbellaterra.com 
KG-000155  BLANC  972 357 035  C. Colom, 54  campingblanc.com 
KG-000012  BLANES  972 331 591 Av. Vila de Madrid, 33  campingblanes.com 
KG-000082  CAVALL DE MAR  972 331 349  Colom, 46  cavalldemar.com 
KG-000016  EL PINAR  972 331 083  Av. Vila de Madrid, 39  campingelpinar.com 
KG-000017  LA MASIA  972 331 013  C. Colom, 44  campinglamasia.com 
KG-000028  ROCA  972 350 436  C. Colom, 50  campingroca.es 
KG-000011  S'ABANELL  972 331 809  Av. Vila de Madrid, 7-9  campingsabanell.com 
KG-000071  SOL MAR  972 348 034  C. Colom, 48  campingsolmar.com 
KG-000033  VORAMAR  972 331 805  Av. Vila de Madrid, 39  campingvoramar.es 
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HUTG-013759 AIGUANEU APARTAMENTS  872 211 472   C/ del Bellaire, 35  aiguaneu.com 
HUTG-011132  APARTAMENTS EL SORRALL  676 453 418  Pg. S'Abanell, 6, baixos   apartamentselsorrall.com 
HUTG-023888 APARTAMENTS ELVIRA  616 409 502  Pg s'Abanell, 2                                                                         
HUTG-010046  AR APARTAMENTS  972 354 254   arblanes.com 
HUTG-010046  AR APARTAMENT (Europa Sun) 674 204 689 Camí dels Olivers, 21 arblanes.com 
HUTG-020002  AR APARTAMENT (Isern) 674 204 689 Camí dels Olivers, 21 arblanes.com 
HUTG-009117  AR APARTAMENT (Nàutic) 674 204 689 Camí dels Olivers, 21   arblanes.com 
HUTG-006604  AR APARTAMENT (Lotus) 674 204 689 Camí dels Olivers, 21 arblanes.com 
HUTG-010046  AR ESPRONCEDA         972 339 069 C/ Espronceda, 1 arblanes.com 
HUTG-017208  AR MUNTANYA MAR         972 335 589 C/ Maresme, 3 arblanes.com 
HUTG-003031  BLANES-CONDAL 972 331 591 Av. Vila de Madrid, 33 apartamentsblanes.com 
HUTG-011060  CARME GIRONES         972 330 594 C/ Raval, 31 fincas-girones.com 
HUTG-027277  PIERRE & VACANCES 972 354 705 Passeig de S'Abanell, 32 pierreetvacances.com 
HUTG-017670  ROSA D. VENTS GRUP 972 354 388 C/ Lluís Companys, 16                         
HUTG-018527  S'ABANELL CENTRAL PARK 972 335 111 C/ Enric Morera, 2-6 exploturhotels.com 
HUTG-011060  S'AUGUER 80         656 314 078 C/ S'Auguer, 80 sauguer80.com
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A pocs quilòmetres, trobem altres punts d’interès per als visitants. Hi ha molts llocs emblemàtics 
a Catalunya; us presentem algunes propostes dins de la comarca de La Selva. 

Parc Natural
del Montseny

Castell
de Montsoriu

Blanes

Breda
Hostalric

Caldes
de Malavella

Parc Natural del Montseny
Declarat Reserva Natural de la Biosfera, el 
Parc Natural del Montseny us permetrà gaudir 
d’una natura i uns paisatges forestals extraor-
dinaris.

Castell de Montsoriu
Castell gòtic català més notable
des del punt de vista històric,
arquitectònic i arqueològic.

Villa ceramista de Breda
Passegeu-vos pels carrers de Breda, amb el 
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OFICINA DE TURISME
Plaça de Catalunya, s/n · Tel. +34 972 330 348

turisme@blanes.cat · www.blanescostabrava.cat


