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@blanesturisme 
#blanesturisme 
#blanes



 Bereikbaarheid 

GPS:Breedtegraad 41º 40’ 11.87” N
Lengtegraad 2º 47’ 10.45” E

 Klimaat  

mediterraan. Minimum 8ºC – maximum 28ºC

 Tijdzone 

UTC +01:00

 Auto 

AP7 (afrit 9) und C32 (afrit 134)
Blanes – Girona: 40 km
Blanes – Barcelona: 65 km

 Treinen 

Barcelona – Girona – Figueres – Portbou
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041 

 
 
 

 Vliegvelden 

Girona Costa Brava (32 km van Blanes) 
Barcelona El Prat (85 km van Blanes)                             
aena.es  (+34) 913 211 000

 Bussen 

Barcelona – Luchthaven Girona – Girona – 
Figueres sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes – Lloret – Tossa   
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

 Telefoonnummer 

Noodnummer 112  
Politie 092 
Medische hulpverlening 061  
Gemeentehuis van Blanes (+34) 972 379 300
Ziekenhuis        (+34) 972 353 264
Polikliniek (CAP)     (+34) 972 331 350
            (+34) 972 359 534
Apotheken  cofgi.org 

 Kantoor in het stadscentrum 

Plaça de Catalunya, s/n 
(+34) 972 330 348
Het hele jaar open 

 Kantoor Els Pins 

Plaça dels Càmpings, s/n 
 

 

 Zich verplaatsen in Blanes 

Fiets: 4 km vlakke kust. De parkeerplaatsen 
voor fietsen maken van dit vervoermiddel een 
eenvoudige en comfortabele manier om zich 
door de stad te verplaatsen

Openbaar vervoer: stadsbus, de toeristentreintje, 
de botanische bus en de Garden Open Tourbus 
verbinden de buurt Els Pins met het centrum, 
de haven en de tuinen

Taxi: verschillende taxistandplaatsen. De service 
is 24 uur/365 dagen per jaar bereikbaar op 
telefoonnummer: (+34) 972 355 050, (+34) 
972 352 727 en (+34) 972 334 455   

Algemene Informatie

Tourismusbüros

B lanes, de plaats waar de Costa Brava begint, heeft de sfeer van een 
kleine mediterrane stad omgeven door tuinen. Het heeft de uitstraling 

van een moderne plaats, maar bewaart ook nog de traditionele geest van de 
mensen die verbonden zijn met de zee en met het land. Het is groot genoeg 
om er alles te vinden wat u nodig hebt en klein genoeg om de essentie van 
een vissersdorp te bewaren. Blanes ontdekken is willen terugkeren. 

Informatie  
blanescostabrava.cat
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Adviezen voor een verantwoorde vakantie 

• Maak verantwoord gebruik van water
• Verplaatst u zich op de fiets of te voet
• Koop en nuttig plaatselijke producten
• Respecteer de rust van de buren
• Houd de straten schoon
• Zorg voor de omgeving
• Wees verantwoordelijk met het afval dat u voortbrengt

 
Onthoud
 

• Parkeer uw voertuig op juiste wijze en laat er geen waardevolle voorwerpen in liggen
• Verlies nooit uw handtas of portemonnee uit het oog om oplichters en dieven geen 

kans te geven
• Vermijd de zon midden op de dag 
• Beschermt u zich tegen de zon met een pet, zonnebrandcrème en een zonnebril
• Drink vaak water om uitdroging te voorkomen
• Houd u zich aan de aanwijzingen van de vlaggen: rode vlag, verboden te baden of 

zwemmen; gele vlag, voorzichtig baden of zwemmen; groene vlag, geschikt om te 
baden of zwemmen

• Vraag bij het VVV-kantoor om een identificatiebandje voor de kleintjes

NL
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S tranden en baaitjes met de blauwe vlag, helder water en goudkleurig zand. 
Een vier kilometer lange kust waar ieder naar keuze kan genieten. Blanes heeft 

prachtige stranden waar iedereen, alleen, met het gezin of met vrienden of kennissen, 
terecht kan voor de rust of juist voor activiteiten.

Oneindige stranden
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Strand van 
S'Abanell

Sa
Palomera

Strand van 
Blanes

Baai Punta de 
Santa Anna

Baai Cala sa 
Forcanera

Baai Cala Bona 
(Sant Francesc)

Baai Cala 
s’Agüia

Baai Cala 
Treumal

Stranden en baaien in Blanes

1.
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Strand van s’Abanell

Strand van Blanes

Reddingsdienst, toiletten en 
drinkwaterfonteinen. Voorzieningen voor 
gehandicapten, kinderclub, waterpark, 
vlonders, spel- en sportactiviteiten, vrij 
toegankelijke vaargeul, regelmatige 
controles van de kwaliteit van het 
zwemwater, bars en restaurants 
Zand: goudkleurig
Bereikbaarheid: te voet / met de auto
Lengte: 3100 m Breedte: 30 m

Reddingsdienst, toiletten en 
drinkwaterfonteinen, voorzieningen voor 
gehandicapten, kinderclub, vlonders, 
spel- en sportactiviteiten, regelmatige 
controles van de kwaliteit van het 
zwemwater, bars en restaurants 
Zand: goudkleurig
Bereikbaarheid: te voet / met de auto
Lengte: 625 m Breedte: 30 m

NL
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Baai Punta de 
Santa Anna

Baai Cala Sa Forcanera

Baai Cala Bona  
(Sant Francesc)

Natuurstrand. Vrij toegankelijke vaargeul. 
Geen voorzieningen
Zand: goudkleurig - kiezelstenen
Bereikbaarheid: te voet / met de auto
Lengte: 75 m Breedte: 10 m

Natuurstrand. Geen voorzieningen
Zand: goldkleurig
Bereikbaarheid: over zee
Lengte: 90 m Breedte: 13 m

Vlonders, restaurant, reddingsdienst
Zand: goldkleurig
Bereikbaarheid: te voet / met de auto
Lengte: 200 m Breedte: 35 m
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Baai Cala s’Agüia

Baai Cala Treumal

Natuurstrand. Geen voorzieningen
Zand: kiezelstenen
Bereikbaarheid: te voet / over zee
Lengte: 90 m Breedte: 10 m

Restaurant
Zand: goldkleurig
Bereikbaarheid: te voet / met de auto 
(parkeerplaats op 250 m) / over zee
Lengte: 115 m Breedte: 30 m
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B lanes nodigt uit tot ontspanning en de ontdekking van rustige, mooie plekjes. De 
plantengroei en de aardoppervlakte van Blanes vormen een natuurlijk erfgoed van 

grote landschappelijke en milieuwaarde

Romantische en 
bloemrijke stad

Uitkijkplaats 
El Alcalde

Uitkijkplaats 
Sa Palomera

Uitkijkplaats 
van de haven

Uitkijkplaats 
Sant Joan (I) 

Uitkijkplaats 
Sant Joan (II)

Uitkijkplaats 
Ps. Carl Faust

Uitkijkplaats 
Sant Francesc

VVV-kantoor

• Canarische dadelpalmen, Washingtonia-
palmen uit Mexico, dwergpalmen  
(wilde palm uit Catalonië).

• Agave of aloë met geelgerande bladeren
• Witte den en parasolden Agave Witte den en 

parasolden
Canarische 

dadelpalmen
Washingtonia-

palmen

2.

Loop de kans niet mis om spectaculaire 
foto’s te maken vanaf de verschillende 
uitkijkplaatsen
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Rivier de Tordera
Vanwege zijn flora en fauna beschermd 

natuurgebied. Qua vegetatie valt het gebied 
op door de olm-, populier- en essenbossen 
en rietvelden. De Tordera is ook een 
strategisch punt voor trekvogels en wordt 
als observatiepost gebruikt. Er kunnen 
vogelsoorten als de blauwe reiger, kwak, 
ijsvogel of oeverloper worden waargenomen. 
Ook zijn er andere dieren te zien zoals de 
mediterrane boomkikker, de rivierschildpad 
(Moorse beekschildpad) of de waterslang.

Botanische  
Tuin Marimutra

Tuin Pinya  
de Rosa

De Marimutra is dé botanische tuin van de 
Costa Brava en een bevoorrechte plek waar 
men kan genieten van de rijkdom van zijn 
botanische, architectonische, landschappelijke 
en menselijke erfgoed. Een plantenparadijs 
dat dankzij zijn geografische ligging een 
nauwe band heeft met de Middellandse 
Zee. De botanische tuin Marimutra, door 
de Catalaanse deelregering uitgeroepen tot 
cultureel erfgoed van nationaal belang, is 
in zijn geheel gewijd aan het plantenrijk. 
De tuin heeft een oppervlakte van 4 hectare 
onderverdeeld in 3 tuinen met verschillende 
eigenschappen waar meer dan 4.000 
plantensoorten groeien.
 
Passeig de Carles Faust, 9 
(+34) 972 330 826 
marimurtra.cat

Tropische tuin die een van de interessantste 
cactusverzamelingen van Europa 
vertegenwoordigt. Meer dan 7.000 soorten uit 
de hele wereld. De tuin werd opgericht door de 
gerenommeerde Catalaanse ingenieur Ferran 
Riviere de Caralt, die zijn creatie vlak na 
aanschaf van het terrein in 1945 begon.

Camí de Santa Cristina, s/n
(+34) 972 350 689 
pinya-de-rosa.es 
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H et centrum van Blanes straalt geschiedenis uit. De stempel van de burggraven 
van Cabrera is nog steeds zichtbaar in veel van de monumenten van de stad. 

Het waren tijden van privileges en oorlogen, toen het bedwingen van de zee synoniem 
was aan invloed en rijkdom. Tijdens een reis in de tijd door Blanes ontdekt u illustere 
voorouders die hebben bijgedragen aan de opbouw van de Nieuwe Wereld. 

De zogenaamde indianos of americanos waren mensen die tijdens de negentiende 
eeuw naar Amerika emigreerden op zoek naar fortuin en die jaren later min of meer 
welgesteld terugkeerden. We vinden de sporen van de americanos in Blanes nu in de 
huizen uit die tijd die nog overeind staan.

Meer dan 1000 
jaar geschiedenis

Bekijk de agenda met rondleidingen en de verschillende culturele routes op  
blanescostabrava.cat of op het VVV-kantoor.

3.
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Casa del Poble
Passeig de Dintre 
Gebouwd in de jaren twintig als politiek, recreatief en 
cultureel centrum

El Frare
Passeig de la Mestrança
De Moonik. Monument uit 1958 ter 
nagedachtenis van de Catalaanse schrijver 
Joaquim Ruyra

Kapel Onze-Lieve-
Vrouw van Goede Hoop
 
Carrer Esperança
In documenten vastgelegd sinds de 
zeventiende eeuw. In de kapel bevinden 
zich beelden van de heilige Telmo, 
Antonius-Abt en Antonius van Padua

NL
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Parochiekerk en voormalig paleis 
van de burggraven van Cabrera
Carrer Nou
Gotische kerk uit de veertiende eeuw. Van het paleis uit de 
vijftiende eeuw zijn de buitenmuren bewaard gebleven

Casa Tordera
 
Passeig de Dintre
Huis in modernistische stijl, 
gebouwd in het jaar 1903 door 
indianos

Gotische Fontein
Carrer Ample
Gebouwd in de vijftiende eeuw in 
opdracht van de burggravin van Cabrera 
en van de gilde van kaarders

BLANES 14
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Ruyra, Alemany, Puig i Llensa, Sagarra, Maragall of Bolaño, achternamen van 
dichters en schrijvers die hun inspiratie in Blanes vonden en waarvan we 

verwijzingen kunnen vinden langs diverse routes langs het erfgoed van de stad. 
Diverse musici en schilders hebben in de loop der eeuwen in Blanes gewoond en 
gewerkt, zoals Roig Soler, Planells, Bedós, Bataller of Padern.

De beroemde schrijver Roberto Bolaño, die in Blanes woonde en stierf, heeft ons 
een belangrijk literair legaat achtergelaten waarin veelvuldig wordt verwezen naar 
het landschap en de inwoners van Blanes. Om hem te vereren is de Bolaño-route 
uitgestippeld, een wandeling langs de belangrijkste plekken van zijn leven en zijn werk.

Inspiratie voor 
kunstenaars

«Ik had nooit kunnen denken dat ik 
een dag in Blanes zou komen en er 
nooit meer weg zou willen» -   
Roberto Bolaño

Ga voor meer informatie naar het VVV-kantoor of kijk op blanescostabrava.cat

4.
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Inspiratie voor 
kunstenaars

«Op de bodem van mijn hart is Blanes het land van de zomer, van het licht en 
van de vreugde» - Joaquim Ruyra

«Een groep kaarsen vlamt in de ondergaande zon, in de verte van 
de hemel en het water» -  
Joan Maragall - Schemering in Sant Francesc  ( (1911)

AMBL

AMBL

NL
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B lanes is een actieve stad met de voorzieningen en diensten die bij een eersterangs 
vakantiebestemming horen.

De historische binnenstad is tevens een winkelcentrum in de openlucht met een ruim 
aanbod traditionele en moderne winkels. Op maandag wordt op de boulevard, de 
Paseo del Mar, een markt opgezet waar u artikelen zoals kleding, souvenirs en allerlei 
accessoires kunt kopen. 

Blanes heeft ook een keur van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. De ruime 
keuze uit eersteklas hotels, campings en appartementen maakt van Blanes een ideale 
bestemming om even bij te komen en te ontspannen.

Stad gewijd aan 
toerisme, commercie 
en diensten

5.
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Blanes voor het hele gezin
Als meerdere generaties van dezelfde familie Blanes kiezen, is dat omdat ze er zich 
thuis voelen. Doorheen onze toeristische geschiedenis zijn we steeds een populaire 
bestemming geweest voor families die activiteiten, installaties en diensten voor 
kinderen en ouderen zoeken. Rust, vrije tijd, stranden, cultuur... In Blanes vindt u alle 
voorzieningen die nodig zijn voor een geweldige vakantie met het gezin. Daarnaast 

hebben diverse restaurants en accommodaties het 
label Gezinstoerisme dat is toegekend door het 
Catalaanse Bureau voor Toerisme. 

Activiteiten voor kinderen, het hele jaar door: intocht 
van de Drie Koningen, Carnaval, workshops tijdens 
de Paasweek en de zomer, Miniclub (zomer), kermis 
en patroonsfeest (zomer), wandeling van Sant Bonós, 
kerstfeesten, tentoonstellingen...
 
Vrijetijdsbesteding: bowling, bioscoop, 
speeltuinen, bibliotheek, theater, karting, 
rondvaarten, watersportactiviteiten, manege, 
wandelpaden, fietstochten, jeugdruimte (Morralla), 
basketbalvelden, padelbanen, skatebanen, 
tennisbanen, groentemarkt, visafslag, tuinen... 
 
Op minder dan 8 kilometer afstand: dolfinarium, 
waterpark, kinderpretpark en avonturenparcours in 
de bomen... 
 
Als u op een leuke manier met het gezin van de stad 
wilt genieten, vraag dan in het dichtstbijzijnde VVV-
kantoor om de speurtochten A handful of Blanes.

WELKOM AAN DE COSTA BRAVA 19
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B lanes is een vrolijke, mediterrane stad met het hele jaar door feesten en 
evenementen. 

Eind juli heerst er alom in de stad opwinding tijdens de internationale 
vuurwerkwedstrijd van de Costa Brava. De eerste verwijzingen naar vuurwerk in Blanes 
dateren van meer dan honderd jaar geleden. 

Dit massaal bezochte evenement vindt plaats tijdens het patroonsfeest van de heilige 
Anna, als licht en rook zich vermengt met concerten, markten en volksfeesten. Het 
zijn dagen om te genieten van het feest en het mooie weer. 

Blanes viert nog steeds feesten die hun oorsprong in een ver verleden hebben. U kunt 
het vuur voelen met de diables of dansen met de gegants, gegantons en capgrossos.

Er komt geen einde aan! Traditionele en buurtfeesten, culturele, gastronomische, 
muzikale en sportevenementen maken van Blanes een altijd dynamische en opgewekte 
stad. Lijkt u het wat?

Stad van vuurwerk 
en feesten

Vraag naar de catalogus voor gezinstoerisme bij het VVV-kantoor of kijk op  
blanescostabrava.cat/agenda

6.
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Het hele jaar 
 
Groente- en fruitmarkt, Kledingmarkt op maandag, tentoonstellingen
 
Andere aanbevolen activiteiten
Ambachtsmarkt (zomer), Theater Costa Brava Sud, begeleide bezoeken, 
“TastABlanes”, “Rialles” familieshows

Januari  
Intocht van de Drie Koningen, Mar i 
Mutra-loop 
Februari    
Carnaval Costa Brava Sud
Passweek   
Verschillende activiteiten
April   
Route “Ruta de les Ermites”, Triatlon 
“Vila de Blanes” 
Mei   
Concerten in de kapel de l’Esperança, 
Trail Selva Marítima
Juni  
Bloemtapijten op Sacramentsdag, 
Sint-Jansnacht, “Sant Joan 666”-loop
Juli   
Vuurwerkwedstrijd, Patroonsfeest, 
“Color Blanes X Runners” stadscircuit
 
 

Augustus  
Klein patroonsfeest, Concerten “Les 
nits de Marimurtra”, Wandeltocht 
“Caminada popular Nit de Sant 
Bonós”, Zwemtocht in de haven van 
Blanes “Travessia popular port de 
Blanes”, Aquatlon, Bijeenkomst van 
reuzenfiguren
September  
Voedselmarkt “Fira dels Sabors 
catalans” (Catalaanse smaken), 
Concerten “Emplatja’t”, Nationale dag 
van Catalonië
Oktober   
Blanes Motor Days (tuning festival)
November  
Herftsmarkt, “Passafred” halve 
marathon en wandeltocht
December  
Sant Tomàs-markt, Monumentale 
kerststal, Kerst activiteiten

Kalender

NL
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Mediterraan vissersdorp

D e zee heeft het leven en de geschiedenis van Blanes bepaald. Tegenwoordig 
wordt in de haven de commerciële visserij gecombineerd met watersport- 

en aanlegvoorzieningen, met meer dan 300 ligplaatsen, en voorziet hij in alle 
benodigdheden voor zeilliefhebbers. 

Producten van de zee 
en van het land

7.

Van maandag tot en met zaterdag wordt 
er ‘s ochtends op de Passeig de Dintre 
een boerenmarkt gehouden waar u verse 
groenten en fruit kunt kopen

22



Dagelijks worden twee visafslagen gehouden die u voor een symbolische prijs vanaf 
de tribune kunt bijwonen. De eerste vindt ‘s ochtends plaats met de vangst van 
sleepnetvissers (met name sardines, makreel en hors) en de andere ‘s middags met 
de vangst van de vissers die met trawlnetten en kleinere vistuigen werken (gamba, 
zeeduivel, zandspiering...).

De plaatselijke gastronomie is nauw verbonden met het visserskarakter van de stad. 
Sommige gerechten zijn in de loop der jaren tot perfectie gevoerd door onze vissers, 
chefs en thuiskoks. Een van de typische visgerechten van onze keuken is de suquet de 

Visverkoop

Produkte aus Blanes

• Marina bier
• Mas Tirons wijn
• Coral Marine Sea Drink
• Honing en jam van 

Marimurtra
• Ses Vernes cava
• Laviret cava
• Cal Correu wijn
• Mongetes del ganxet 

D.O. (witte bonen met 
oorsprongsbenaming)

peix, die door iedereen weer op een andere manier 
wordt klaargemaakt afhankelijk van de vis van de dag. 

Er is een groot aantal lokale producten verkrijgbaar 
met de nadruk op kwaliteit. 

Sommige van de beroemdste producten van Blanes 
zijn het resultaat van ondernemersinitiatieven of 
lange familietradities.

NL
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B lanes heeft een bevoorrechte ligging voor de beoefening van eersteklas sporten. 
Daarnaast beschikt het over installaties die uniek zijn in de omgeving. 

8.

Blanes, actief 
toerisme

• 6 routes met een lengte van 7 tot 20 km 
• 2 routes “Grans Camins de l’Aigua”  

(grote waterroutes) (8 km en 18 km)
• 2 mountainbikeroutes
• 3 wielerroutes

Bekijk de kalender van Blanes X Runners voor de data 
van triatlons, wedrennen en wandeltochten.
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De zeilclub

De meer dan 70 jaar geleden opgerichte zeilclub Club de Vela Blanes is een moderne 
en geavanceerde ruimte die een geweldige ligging, aangenaam klimaat en diverse 
activiteiten voor watersportliefhebbers combineert : zeil-, kajak-, peddelsurf- en 
windsurflessen, bootverhuur, tewaterlating… De jachtclub beschikt over 180 
parkeerplaatsen en organiseert eersterangs sportevenementen – op wereld-, Europees, 
Spaans en Catalaans niveau –, die van de stad een toeristische trekpleister maken. 

Blanes biedt watersportvoorzieningen 
en activiteiten: cursussen in sporten 
als zeilen, kajakken, peddelsurfen, 
windsurfen, diepzeeduiken, sportvissen, 
snorkelen, jetski...

Wateractiviteiten
NL
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M et een strategische ligging en een oppervlakte van 40.000 m2 is Sportstad 
Blanes een uniek complex aan de Costa Brava, dat beschikt over veelzijdige 

ruimten voor de organisatie van allerlei sport- en muziekevenementen, sociale 
of bedrijfsevents, beurzen, exposities…. Daarnaast zijn er 360 parkeerplaatsen. 
Sportstad Blanes biedt vele mogelijkheden en diensten van topniveau. Door het 
ontwerp kunnen er tegelijkertijd in één ruimte verschillende sporten worden beoefend. 

9.

Sportstad Blanes, 
een bijzondere plek

• 4 velden met synthetische vloeren
• 2 parketvelden
• 1 parketveld met tatami’s
• 1 bokszaal 
• 3 voetbalvelden: 

• Gemeentelijk voetbalveld Ciutat 
Esportiva Blanes 101x65 m

• Gemeentelijk voetbalveld Ca la 
Guidó 90x50 m

• Gemeentelijk voetbalveld Can 
Borell 97x53 m

26



GROEN VELD

BLAUW VELD

ROOD VELD

GEEL VELD

Oppervlakte: 4.110 m2 
Minimale hoogte: 7,5 m 
Toeschouwers: 1.300 
Kleedkamers: 12

Oppervlakte: 1.044 m2 
Minimale hoogte: 8 m 
Toeschouwers: 1.710 
Kleedkamers: 4

Oppervlakte: 1.190 m2 
Minimale hoogte: 7,2 m 
Toeschouwers: 270 
Kleedkamers: 6

Oppervlakte: 630 m2 
Minimale hoogte: 6 m 
Toeschouwers: 116 
Kleedkamers:  4

NL
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• Speurtocht door Blanes
• Boottocht 
• Neem samen met de kleintjes een duik 

in het kristalheldere water langs de 
kust van Blanes

• Wip langs bij een gezinsrestaurant om 
een hapje te eten

• Ga ‘s middags naar de bowlingbaan, 
bioscoop of skelterbaan, breng uw vrije 
tijd door met uw gezi

• Maak een wandeling door het centrum 
van de stad en ontdek historische 
plekjes en leuke winkeltjes

• Logeer in een gecertificeerde 
familieaccommodati

10.

Blanes & U
DAG 1
MET HET GEZIN

DAG 2

• Breng een bezoek aan de tuinen: 
de botanische tuin Marimutra en de 
tropische tuin Pinya de Rosa

• Klim omhoog naar het kasteel van Sant 
Joan

• Stap in de trenet (vertrek vanaf Pl. 
Catalunya)

• Kom op krachten bij een van de 
ijssalons of yoghurtzaakjes in het 
centrum

• Neem een duik in de rustige baaitjes 
van de mediterrane kust

Bekijk de kalender op sociale media en blanescostabrava.cat om te 
weten welke kinderactiviteiten er worden georganiseerd 
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• Maak een wandeling over de groente- en 
fruitmarkt. Dit is de beste etalage van 
de lokale producten

• Beoefen bij de haven 
watersportactiviteiten, zoals o.a. suppen, 
kajakken of zeilen

• Geniet van een heerlijke vismaaltijd
• Breng van maandag tot en met vrijdag 

‘s middags een bezoek aan de visafslag 
van Blanes

• Slenter door het centrum van de stad 
en ontdek historische plekjes en leuke 
winkeltjes

• Tijd om te dineren: een internationaal 
restaurant of de keuken van weleer?

MET UW PARTNER OF MET VRIENDEN
DAG 1 DAG 2

• Maak een wandeling of fietstocht over 
de 4 km lange boulevard

• Uitgebreid ontbijt
• Ontdek de door een uniek landschap 

omgeven baaien en stranden
• Kies uit het enorme aanbod restaurants
• Ontspan op een van de terrassen en 

geniet van het prachtige kustlandschap 
terwijl u een biertje of glas wijn drinkt, 
een perfecte combinatie

Deel uw ervaring op sociale media met de hashtags #Blanesturisme en #Blanes
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V an de vele bezienswaardigheden die Catalonië kent, zijn er een aantal op enkele 
kilometers afstand van Blanes te vinden. Hier zijn een aantal mogelijkheden in de 

streek La Selva. 

Hostalric, dat onder monumentenzorg 
valt, heeft een rijk middeleeuws erfgoed. 
Daarnaast kunt u er het Catalaanse 
gastronomische erfgoed in het Domus 
Sent Soví-centrum ontdekken.

11.

Ontdek de 
omgeving

Architectonisch complex 
van Hostalric

Parc Natural
del Montseny

Castell
de Montsoriu

Blanes

Breda
Hostalric

Caldes
de Malavella

C
O

M
A

R
C

A
    D

E
 L

A

 S
E L V A
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Ontdek de 
omgeving

Kasteel van Montsoriu

mercatsetmanal.cat

Natuurpark van de 
Montseny

Aardewerkdorp Breda

Thermendorp Caldes de 
Malavella

Dit is vanuit historisch, architectonisch 
en archeologisch oogpunt het 
opmerkelijkste gotische kasteel van 
Catalonië.

In het park van de Montseny, dat is 
uitgeroepen tot Biosfeerreservaat, kunt u 
genieten van buitengewoon natuurschoon 
en prachtige boslandschappen.

In deze omgeving zijn er allerlei markten. 
Raadpleeg data en plaatsen op de website.

Het is de moeite waard om een wandeling 
te maken door de straten van Breda, waar 
het klooster Sant Salvador een prominente 
plaats inneemt, en de geschiedenis van de 
pottenbakkerij en het aardewerk te ontdekken.

La Selva is een streek van thermen en 
in Caldes de Malavella vindt u alles 
wat te maken heeft met thermalisme: 
thermaalbaden, Romeinse thermen, 
warme bronnen, enz.
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HG-002135  4*S BEVERLY PARK      972 352 426  C. Mercè Rodoreda, 7   hotelbeverlypark.com

HG-000940   4*S HORITZO by Pierre et Vacances 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* CHECKIN BLANES      972 351 898   C. Enric Morera, 5    checkinblanes.com

HG-000904   3* COSTA BRAVA        972 330 082   C. Anselm Clavé, 48    hotelcostabravablanes.com

HG-002113   3* ESPLENDID        972 336 561   Av. Mediterrani, 17    hotelesplendid.es

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

ACCOMMODATIE

HOTELS

12.

✤

✤

✤ 

✤
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ACCOMMODATIE

HOTELS PENSIONS

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   

HG-001647   MIRANDA      972 333 465   C. Josep Tarradellas, 50  hostalmiranda.com

HG-000789   REGINA       972 330 426   C. Esperança, 47-49    hostalreginablanes.com

HG-000611   CAN SETMANES    972 330 011   C. Antiga, 26      fondacansetmanes.cat

HG-000990   ISABEL       972 330 128   C. Josep Tarradellas, 56  hostalisabel.es

 

✤
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KG-000030   3*BELLA TERRA     972 348 017   Av. Vila de Madrid, 35-40  campingbellaterra.com

KG-000155   3*BLANC       972 357 035   C. Colom, 54      campingblanc.com

KG-000012   3*BLANES       972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33   campingblanes.com

KG-000082   3*CAVALL DE MAR    972 331 349   C. Colom, 46      cavalldemar.com

KG-000016   3*EL PINAR      972 331 083   Av. Vila de Madrid, 39   campingelpinar.com

KG-000017   3*LA MASIA      972 331 013  C. Colom, 44      campinglamasia.com

KG-000028  3*ROCA        972 350 436   C. Colom, 50      campingroca.es

KG-000011   3*S’ABANELL      972 331 809   Av. Vila de Madrid, 7-9  campingsabanell.com

KG-000071   3*SOLMAR       972 348 034   C. Colom, 48      campingsolmar.com

KG-000033   3*VORAMAR      972 331 805   Av. Vila de Madrid, 39   campingvoramar.es

CAMPINGS

✤

✤
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CAMPINGS APPARTEMENTEN

TOERISTISCHE VERHUURBEDRIJVEN

ATG-000056 EUROPA       972 351 886   C. Lluís Companys, 25  

ATG-000046 LA MASIA      972 331 013   C. Colom, 44     campinglamasia.com

ATG-000082  LAS AMÉRICAS    972 335 447  Pl. Càceres, 26    apartamentoslasamericas.com

HUTG-013759 AIGUANEU APARTAMENTS  872 211 472  C. Bellaire, 35      aiguaneu.com

HUTG-011132 APARTAMENTS EL SORRALL 676 453 418  Pg. s’Abanell, 6, baixos   elsorrall.com

HUTG-023888 APARTAMENTS ELVIRA   616 409 502  Pg. s’Abanell, 2

HUTG-017169 AR CAMPS       972 354 254  C. Josep Tarradellas, 22  arblanes.com

HUTG-010046  AR ESPRONCEDA     972 354 254  C. Espronceda, 1     arblanes.com

HUTG-006327  AR ISERN       972 354 254  C. Josep Trueta, 10     arblanes.com

HUTG-017208  AR MUNTANYA MAR    972 354 254 C. Maresme, 3     arblanes.com

HUTG-003023  BLANES-CONDAL     972 331 591  Av. Vila de Madrid, 33  apartamentsblanes.com

HUTG-027277  PIERRE & VACANCES   972 354 705  Pg. 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

✤
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VVV-KANTOOR
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.blanescostabrava.cat
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