
@blanesturisme 
#blanesturisme 
#blanes
#esportsblanes CAT

TURISME ESPORTIU



 Cotxe 

AP7 (sortida 9) i C32 (sortida 134)
Blanes, Girona: 40 km
Blanes, Barcelona: 65 km

 Trens 

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

 Aeroports 

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

 Autobusos 

Barcelona, Girona, Barcelona aerop,  
Girona aerop.  
sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes, Lloret, Tossa   
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

 Empreses de lloguer d’autocars 

Autocars Barrera – autocarsbarrera.cat  
(+34) 937 640 596  
Autocars Pujol – autocarspujol.com 
(+34) 972 371 180
Canals – canalsbus.com 
(+34) 972 366 575
Marsel Bus – marselbus.es  
(+34) 695 558 320
Romà Bus – romabus.com 
(+34) 972 373 168
Sagalés – sagales.com 
(+34) 972 364 072

B lanes, on comença la Costa Brava, conté tota l’emoció d’una petita 
ciutat mediterrània. Té l’aire d’un lloc modern, però 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. 

La població és reconeguda internacionalment per les seves platges i cales 
d’aigües cristal·lines, els jardins botànics i patrimoni cultural, la llotja de 
peix, la seva àmplia, moderna i diversificada oferta de restauració, comerç 
i allotjament, amb més de 3.200 places d’allotjament en establiments 
hotelers, més de 8.700 en càmpings i diversos complexos d’apartaments 
turístics i habitatges d’ús turístic.
 
La vila disposa de rutes per fer senderisme, fúting, ciclisme, BTT o 
simplement per passejar, relaxar-se i gaudir de tota la seva riquesa natural. 
A més, la qualitat de les seves instal·lacions esportives, úniques a la zona, 
fa que la vila sigui seu de grans esdeveniments esportius.

Durant tot l’any, Blanes acull un gran nombre d’esdeveniments, com per 
exemple el Concurs Internacional de Focs Artificials, la Caminada Popular 
“Nit de Sant Bonós” o les nombroses regates de vela.

Més informació  
blanescostabrava.cat

 Com arribar-hi 
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Circuit de
Catalunya

Camps 
de golf

Piscina olímpica

Pistes d’atletisme

Submarinisme

Paracaigudisme

Camp Nou

Esquí

Entorn

Blanes es troba emplaçada en un espai 
natural únic per a la pràctica esportiva 
de qualitat, que juntament amb el seu 
clima i els llocs d’interès de les rodalies, 
la converteixen en la destinació idònia 
també per als amants de les activitats 
esportives i a l’aire lliure.

A més, la seva ubicació estratègica, a 65 
km de Barcelona i a 40 km de Girona, 
i la quantitat dels serveis que ofereix, 
fan de Blanes una ciutat moderna i 
dinàmica, ideal per gaudir d’una estada 
inigualable.

Els equipaments esportius de Blanes 
es complementen amb instal·lacions 
molt properes que permeten la pràctica 
de molts altres esports, com ara rem, 
paracaigudisme, golf, atletisme, natació 
olímpica, esquí... A més, Blanes es troba 
prop d’instal·lacions esportives de fama 
internacional tals com el Camp Nou i el 
Circuit de Catalunya.

Equipaments  
esportius propers

CAT



Blanes i la marca ‘DTE’

Gestió

Blanes ofereix instal·lacions i equipaments esportius públics i privats de gran qualitat 
per als esportistes.

La marca que certifica Blanes com a Destinació Turística Esportiva (DTE), atorgada 
per la Generalitat de Catalunya, obliga la ciutat a complir uns requisits esportius 
estàndards generals, com per exemple, disposar d’instal·lacions òptimes per practicar 
diferents esports, i uns altres més específics per a les modalitats esportives en què 
estigui especialitzada.
 
 

Blanes disposa d’una central de 
reserves d’equipaments esportius, que 
a més assessora els organitzadors sobre 
allotjaments, transports, agents receptius, 
empreses de serveis, entrenaments i 
competicions amb clubs locals i altres 
detalls que puguin necessitar perquè 
l’esdeveniment sigui tot un èxit.

BlanesXRunners Cicloturisme
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A més, les DTE ofereixen als turistes esportius els avantatges següents:

• Climatologia ideal per a la pràctica esportiva tot l’any
• Garantia de serveis especialitzats per al turista esportiu
• Equipaments esportius adequats a les necessitats especifiques de cada esport
• Variada oferta comercial esportiva
• Atractiva oferta turística (parcs naturals, rius, platges, oci, cultura, gastronomia)

CAT
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La Ciutat Esportiva Blanes, un espai únic  
per a la pràctica esportiva

Futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, patinatge, gimnàstica rítmica i esportiva, 
bàdminton, ball esportiu, twirling, arts marcials, tennis, voleibol, activitats dirigides, 
escacs, etc.
 
Instal·lació municipal de primer ordre en l’àmbit esportiu, amb més de 40.000 m2, 
que permet la pràctica de qualsevol disciplina esportiva en pista coberta i camp de 
futbol.
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La Ciutat Esportiva Blanes, un 
espai únic per practicar esport.

Futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, patinat-
ge, gimnàstica rítmica i esportiva, bàdminton, ball 
esportiu, twirling, arts marcials, tennis, voleibol, 
activitats dirigides, escacs, etc.

És una instal·lació municipal de primer ordre en l’àmbit 
esportiu, amb més de 40.000 m2, que permet  practi-
car qualsevol disciplina esportiva en pista coberta i 
camp de futbol.

Die Sportstadt von Blanes 
bietet einen einmaligen Rahmen 
für den Sport. 

Basketball, Handball, Hockey, Rollkunstlauf, rhythmi-
sche Sportgymnastik und Gymnastik, Badminton, 
 Sporttanzen,  Twirling,  Kampfsport,  Tennis,  Volleyball,
 Kurse unter Anleitung, Schach usw.

Es handelt sich um eine erstklassige Sporteinrichtung 
der Gemeinde mit mehr als 40.000 m2, die sich für jede 
Sportdisziplin in der Halle und auf dem Fußballplatz 
eignet.

06
Instal·lació accessible
Barrierefreie Anlage
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La Ciutat Esportiva Blanes, un 
espai únic per practicar esport.
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ge, gimnàstica rítmica i esportiva, bàdminton, ball 
esportiu, twirling, arts marcials, tennis, voleibol, 
activitats dirigides, escacs, etc.

És una instal·lació municipal de primer ordre en l’àmbit 
esportiu, amb més de 40.000 m2, que permet  practi-
car qualsevol disciplina esportiva en pista coberta i 
camp de futbol.

Die Sportstadt von Blanes 
bietet einen einmaligen Rahmen 
für den Sport. 

Basketball, Handball, Hockey, Rollkunstlauf, rhythmi-
sche Sportgymnastik und Gymnastik, Badminton, 
 Sporttanzen,  Twirling,  Kampfsport,  Tennis,  Volleyball,
 Kurse unter Anleitung, Schach usw.

Es handelt sich um eine erstklassige Sporteinrichtung 
der Gemeinde mit mehr als 40.000 m2, die sich für jede 
Sportdisziplin in der Halle und auf dem Fußballplatz 
eignet.
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Instal·lació accessible

L’edifici està dividit en 4 
plantes, que permeten la 
pràctica de qualsevol esport 
indoor, a més de la celebració 
d’esdeveniments artístics, 
socials, d’empresa o culturals, 
com per exemple concerts, 
congressos, festivals, etc. 
Disposa de 360 places 
d’aparcament. 
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El pavelló poliesportiu és la peça més important de la Ciutat Esportiva Blanes, i 
es considera dins del circuit esportiu com un dels més innovadors i importants de 
tot l’Estat, amb 7.000 m2 de superfície esportiva i 6 pistes reglamentàries amb un 
disseny pensat per practicar diferents esports al mateix temps.
 
 

 

Instal·lació accessible
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Pista verda
 
Pista de paviment sintètic amb 4 pistes 
reglamentàries separades per cortines, que es 
poden utilitzar individualment o combinades. 
Pista autoritzada per a la celebració 
d’esdeveniments fins a 14 500 persones.
 
Esports practicables: bàsquet, futbol sala, 
handbol, floorball, bàdminton, gimnàstica rítmica, 
tennis, voleibol, twirling, arts marcials.
  
Altres activitats: concerts, teatre, congressos, 
convencions, fires comercials, exposicions.

Superfície: 4.110 m2   
Altura mínima: 7,5 m   
Espectadors: 1.300  
Vestidors: 12
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Pista vermella
 
Pista poliesportiva reglamentària de parquet 
flotant amb graderies laterals, ideal per a 
esdeveniments de petit format. 
 
Esports practicables: bàsquet, futbol sala, 
handbol, bàdminton, hoquei, patinatge artístic, 
twirling, arts marcials.

Superfície: 1.190 m2   
Altura mínima: 7,2 m   
Espectadors: 270  
Vestidors: 6
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Pista blava
 
Pista poliesportiva amb paviment de parquet 
blau que facilita les retransmissions televisives 
de grans finals. Aforament en graderies a quatre 
cares.
 
Esports practicables: Bàsquet, futbol sala, 
handbol, bàdminton, hoquei, patinatge artístic, 
twirling, arts marcials, voleibol.
 

Superfície: 1.044 m2   
Altura mínima: 8 m   
Espectadors: 1.710  
Vestidors: 4
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Pista groga
 
 
Pista de parquet ideal per a entrenaments cos 
a cos equipada amb tatamis i especialment 
concebuda per a la pràctica d’arts marcials i 
activitats dirigides.
 
Esports practicables: aikido, judo, karate, jiujitsu, 
pilates, psicomotricitat, balls de saló, aeròbic.

 
 

Superfície: 630 m2   
Altura mínima: 6 m   
Espectadors: 116  
Vestidors: 4

 Gym 1   56,89 m2 / Paviment: Parquet / Situació: Planta 1 / 3 espatlleres paret / 3 miralls
 Gym 2   59,40 m2 / Paviment: Parquet / Situació: Planta 1 / 3 miralls
 Gym 3   73,29 m2 / Paviment: Sintètic / Situació: Planta baixa
 Gym 4   70,52 m2 / Paviment: Sintètic / Situació: Planta 1

Sales especialitzades

La Ciutat Esportiva Blanes també disposa de sales especialitzades per a grups reduïts 
on es practiquen activitats dirigides, com ara steps, aeròbic, fit ioga, fit pilates, etc.

CAT
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Camps de futbol
 
 
Blanes disposa de 3 camps de futbol amb gespa 
artificial, fet que permet a tots els equips gaudir 
d’aquest esport amb seguretat i sota l’amabilitat del 
clima mediterrani. 

Des de fa més de 100 anys Blanes viu amb passió 
la pràctica del futbol. El Club Deportiu Blanes va ser 
fundat el 1913. La ciutat disposa d’una cantera de 
més de 600 futbolistes, que representen a diversos 
equips i practiquen aquest esport en els diferents 
camps de la ciutat. 

Camp municipal de futbol 
Ca la Guidó 

Mides: 90 x 50 m

Camp municipal de futbol 
Ciutat Esportiva Blanes 
Mides: 101 x 65 m

Camp municipal de futbol  
Can Borell
Mides: 97 x 53 m
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Esports nàutics
 
 
La Costa Brava comença a Blanes. El litoral blanenc, 
amb més de 4 km de costa de gran riquesa marina, 
permet mantenir l’activitat esportiva nàutica durant 
tot l’any.

La proximitat del port esportiu amb el casc urbà 
de la població facilita l’accés per a la pràctica de 
la pesca, la vela lleugera i de creuer, així com el 
submarinisme, el rem, la natació, el paddle surf, etc.

El port esportiu, amb el reconegut i renovat Club de 
Vela, amb 309 punts d’amarratge, ha estat escenari 
de grans competicions nàutiques, com per exemple 
l’Internacional Grand Prix Vila de Blanes, la Vila de 
Blanes Optimist Regata, la regata Vila de Blanes 
Creuer Príncep de Girona Classe Creuer, la Copa 
Catalana de Fotografia Subaquàtica o el Mundial de 
Raceboard i la popular Travessia del Port de Blanes. 

Camp municipal de futbol  
Can Borell
Mides: 97 x 53 m

Port esportiu

Altres instal·lacions 
esportives
 
A més de les instal·lacions municipals, 
Blanes pot complementar la seva oferta 
amb moltes instal·lacions esportives 
privades de màxim nivell i a l’abast de 
qualsevol usuari, com ara gimnasos, 
pistes de tennis, zona d’aigües, pistes de 
pàdel outdoor i indoor, bolera, escoles de 
ball, zones de fitness, busseig...

CAT
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OFICINA DE TURISME
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348

turisme@blanes.cat  
www.blanescostabrava.cat

CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Ds. Mas Cuní, 43 · T. +34 972 352 322

esports@blanes.cat  
www.blanes.cat/esports 
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