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

 Bussen 

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

 Verhuurbedrijven van bussen 

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, 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.

De stad is internationaal bekend om zijn stranden en kristalheldere water, 
zijn botanische tuinen en culturele erfgoed, zijn visafslag en zijn ruime, 
moderne en afwisselende aanbod restaurants, winkels en accommodaties, 
met meer dan 3.200 overnachtingsplaatsen in hotels, meer dan 8.700 op 
campings en honderden in diverse toeristische appartementencomplexen 
en vakantiewoningen.
 
Bovendien zijn er routes om de wandelsport te beoefenen, hard te lopen, 
te fietsen, te mountainbiken of gewoon een wandeling te maken, te 
ontspannen en te genieten van al het natuurschoon. Daarnaast zorgt de 
kwaliteit van de sportfaciliteiten, die uniek zijn in de regio, ervoor dat de 
stad het trefpunt is voor grote sportevenementen.

Het hele jaar door vinden in Blanes talrijke evenementen plaats, zoals de 
internationale vuurwerkwedstrijd, de volkswandeling “Nit de Sant Bonós” 
of tal van zeilwedstrijden.

Informatie  
blanescostabrava.cat

Ho er te komen
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Blanes ligt in een prachtig 
natuurgebied dat uniek is voor de 
beoefening van sporten, wat van de 
stad, mede dankzij het klimaat en de 
bezienswaardigheden in de omgeving, 
de ideale vakantiebestemming maakt, 
ook voor liefhebbers van sport- en 
buitenactiviteiten.

De strategische ligging, op 65 km van 
Barcelona en 40 km van Girona, en de 
talloze diensten die de plaats biedt, 
zorgen er bovendien voor dat Blanes 
een moderne en dynamische stad is, 
ideaal om er te genieten van een unieke 
vakantie.

De sportfaciliteiten in Blanes 
worden aangevuld met nabijgelegen 
voorzieningen die de beoefening van vele 
andere sporten mogelijk maken, zoals 
onder andere roeien, parachutespringen, 
golfen, atletiek, zwemmen en skiën. 
Ook ligt Blanes dichtbij internationaal 
bekende sportfaciliteiten zoals het Camp 
Nou en het Circuit de Catalunya.

Sportfaciliteiten  
in de buurt

NL



Blanes en het merk “DTE”

Beheer

Blanes biedt openbare en particuliere sportaccommodaties en -voorzieningen van hoge 
kwaliteit voor sporters.

Het door de deelregering van Catalonië toegekende label dat Blanes certificeert als 
bestemming voor sporttoerisme (Destinació Turística Esportiva, DTE), verplicht de stad 
te voldoen aan bepaalde standaard sportvereisten, zoals bijvoorbeeld het beschikken 
over geschikte faciliteiten voor de beoefening van verschillende sporten en andere 
meer specifieke eisen voor de sportdisciplines waarin de stad is gespecialiseerd.
 
 

Blanes heeft een boekingscentrale voor 
de sportfaciliteiten, die de organisatoren 
ook adviseert over accommodatie, 
vervoer, ontvangende reisbureaus, 
dienstverlenende bedrijven, trainingen 
en wedstrijden bij plaatselijke clubs en 
andere details die nodig kunnen zijn om 
het evenement tot een succes te maken.

BlanesXRunners Fietstoerisme
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Bovendien biedt Blanes als DTE sporttoeristen de volgende voordelen:

• Het hele jaar door ideaal weer voor sportactiviteiten
• Gegarandeerde gespecialiseerde diensten voor sporttoeristen
• Sportfaciliteiten aangepast aan de specifieke behoeften van elke sport
• Een afwisselend aanbod van sportwinkels
• Een aantrekkelijk toeristisch aanbod (natuurparken, rivieren, stranden, 

vrijetijdsbesteding, cultuur, gastronomie)

NL
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De Ciutat Esportiva Blanes, een unieke ruimte voor 
sportbeoefening

Fútbol, Voetbal, zaalvoetbal, basketbal, handbal, hockey, rolschaatsen, ritmische 
gymnastiek en turnen, badminton, danssport, twirlen, vechtsporten, tennis, volleybal, 
begeleide activiteiten, schaken, enz. 

Eersteklas gemeentelijke sportaccommodatie van meer dan 40.000 m2 die de 
beoefening van elke sportdiscipline op een overdekte baan en een voetbalveld mogelijk 
maakt.
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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.

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

Toegankelijke faciliteiten

De sporthal is het 
belangrijkste onderdeel van 
de Ciutat Esportiva Blanes en 
wordt met een oppervlak van 
7.000 m2 en 6 reglementaire 
banen die zodanig ontworpen 
zijn dat er verschillende 
sporten kunnen worden 
beoefend, beschouwd als een 
van de meest vernieuwende en 
belangrijkste sportfaciliteiten 
van heel Spanje.

BLANES 6



Het gebouw is verdeeld in 4 verdiepingen, die de beoefening van allerlei indoorsporten 
mogelijk maakt, net als de organisatie van artistieke, sociale, zakelijke of culturele 
evenementen, zoals concerten, congressen, festivals, enz. Het beschikt over 360 
parkeerplaatsen.
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Pista verda (Groene baan)

Ruimte met synthetische vloer bestaand uit 4 
reglementaire banen, gescheiden door gordijnen, 
die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden 
gebruikt. Goedgekeurde ruimte voor evenementen 
met maximaal 14.500 deelnemers.
 
Sporten die er beoefend kunnen worden: basketbal, 
zaalvoetbal, handbal, floorball, badminton, ritmische 
gymnastiek, tennis, volleybal, twirlen, vechtsporten.
 
Andere activiteiten: concerten, theatervoorstellingen, 
congressen, conferenties, handelsbeurzen, 
tentoonstellingen, enz.

Oppervlakte: 4.110 m2   
Minimumhoogte: 7,5 m  
Toeschouwers: 1.300  
Kleedkamers: 12
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Pista vermella (Rode baan)
 
Multifunctionele sportruimte met zwevend 
parket en zijtribunes, ideaal voor kleinschalige 
evenementen.

Sporten die er beoefend kunnen worden: basketbal, 
zaalvoetbal, handbal, badminton, hockey, 
kunstschaatsen, twirlen, vechtsporten.

Oppervlakte: 1.190 m2   
Minimumhoogte: 7,2 m  
Toeschouwers: 270  
Kleedkamers: 6
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Pista blava (Blauwe baan)
 
Multifunctionele sportruimte met blauw parket, 
geschikt voor televisie-uitzendingen van grote 
finales. Aan vier zijden tribunes.
 
Sporten die er beoefend kunnen worden: basketbal, 
zaalvoetbal, handbal, badminton, hockey, 
kunstschaatsen, twirlen, vechtsporten, volleybal. 

Oppervlakte: 1.044 m2   
Minimumhoogte: 8 m   
Toeschouwers: 1.710  
Kleedkamers: 4
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Pista groga (Gele baan)
 
 
Baan met parket, ideaal voor man-tegen-man 
trainingen uitgerust met tatami’s en speciaal 
ontworpen voor de beoefening van vechtsporten en 
begeleide lessen.
 
Sporten die er beoefend kunnen worden: aikido, 
judo, karate, jiujitsu, pilates, psychomotorische 
vaardigheden, stijldansen, aerobics.
 
 

Oppervlakte: 630 m2   
Minimumhoogte: 6 m   
Toeschouwers: 116  
Kleedkamers: 4

 Gym 1   56,89 m2 / Vloeren: Parket / Situatie: Verdieping 1 / 3 wandrekken / 3 spiegels
 Gym 2   59,40 m2 / Vloeren: Parket / Situatie: Verdieping 1 / 3 spiegels
 Gym 3   73,29 m2 / Vloeren: Synthetisch / Situatie: Begane grond
 Gym 4   70,52 m2 / Vloeren: Synthetisch / Situatie: Verdieping 1

Gespecialiseerde zalen

De Ciutat Esportiva Blanes beschikt ook over gespecialiseerde zalen voor kleine groepen waar 
u gerichte activiteiten kunt doen, zoals steps, aerobics, fitness yoga, fitness pilates, enz. 

NL
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Voetbalvelden
 
 
Blanes heeft 3 voetbalvelden met kunstgras, 
waardoor alle teams deze sport in alle veiligheid 
en genietend van het mediterrane klimaat kunnen 
beoefenen.

Al meer dan 100 jaar heeft Blanes een passie voor 
voetbal. De Club Deportiu Blanes werd in 1913 
opgericht. De stad heeft meer dan 600 voetballers 
van de eigen jeugdafdeling, die verschillende teams 
vertegenwoordigen en deze sport beoefenen op de 
verschillende voetbalvelden van de stad. 

Gemeentelijk voetbalveld 
Ca la Guidó 

Afmetingen: 90 x 50 m

Gemeentelijk voetbalveld 
Ciutat Esportiva Blanes 
Afmetingen: 101 x 65 m

Gemeentelijk voetbalveld  
Can Borell
Afmetingen: 97 x 53 m

BLANES 12



Watersporten
 
 
De Costa Brava begint in Blanes. Dankzij de meer 
dan 4 km lange kustlijn van Blanes met een grote 
mariene rijkdom is het mogelijk om er het hele jaar 
door watersporten te beoefenen.

Doordat de jachthaven zich vlak bij het stadscentrum 
bevindt, is deze gemakkelijk toegankelijk voor 
de sportvisserij, de zeilsport met jollenzeilen en 
jachtracen, maar ook voor sporten als duiken, roeien, 
zwemmen, peddelsurfen, enz.

In de jachthaven, met de bekende en gerenoveerde 
Club de Vela, met 309 ligplaatsen, zijn 
belangrijke zeilwedstrijden gehouden, zoals de 
internationale Grand Prix Vila de Blanes, de Vila 
de Blanes Optimist Regata, de regatta Vila de 
Blanes Classe Creuer, de Catalaanse beker voor 
onderwaterfotografie, de wereldbeker Raceboard en 
de populaire Travessia del Port de Blanes.

Gemeentelijk voetbalveld  
Can Borell
Afmetingen: 97 x 53 m

Jachthaven

Andere sportfaciliteiten
 
Naast de gemeentelijke voorzieningen 
heeft Blanes ook vele particuliere 
sportfaciliteiten van het hoogste 
niveau die ter beschikking staan van 
iedere gebruiker, zoals sportscholen, 
tennisbanen, zwembaden, outdoor- en 
indoorpadelbanen, een bowlingbaan, 
dansscholen, fitnessruimtes, duikcentra...
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VVV.KANTOOR
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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