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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Far de Cala Nans des de Cadaqués
Passejada familiar fins al far de Cala Nans 
a la badia de Cadaqués

Cadaqués, Cap de Creus, Girona, Catalunya

                       Baixa

                                             1:20h

                                5 km

                                           180m

                                 86m

                                 13m

                                                     Hotel Rocamar

                                                Cadaqués

Català

Paisatges 
pintorescos

Famílies 
i nens

Llacs, rius 
i cascades
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Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / final
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Hotel Rocamar de Cadaqués 0:00h 20m 42.2816150º 3.2755700º

        Camí del Far de Cala Nans 0:05h 27m 42.2792590º 3.2770270º

        Trencall pista 0:25h 78m 42.2733070º 3.2786350º

        Far de Cala Nans 0:40h 33m 42.2708650º 3.2864090º

        Hotel Rocamar de Cadaqués 1:20h 20m 42.2816150º 3.2755700º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ
Excursió de 5 km de longitud (anada i tornada) fins al far de Cala Nans. El punt de sortida i arribada 
de la ruta és l’hotel Rocamar de Cadaqués. Des d’aquest punt, seguirem en tot moment el camí de 
ronda que ens porta fins al far. Primer passant per entre les cases del veïnat de Sant Piu i després 
per un corriol de pedres que ascendeix i descendeix tot resseguint la costa. Fem la tornada pel 
mateix camí.

L’itinerari fins al far de Cala Nans ens permet descobrir la riba meridional de la badia de Cadaqués, una 
àrea menys concorreguda i més verge que la riba septentrional o la zona de Portlligat. Durant aquesta 
ruta ens endinsem en el paisatge rocós característic del Cap de Creus i descobrim sa Sabolla, una platja 
preciosa. Així mateix, les vistes de la badia de Cadaqués des de la punta de Cala Nans -que la tanca pel 
S- són precioses. Aquesta es una passejada ideal per a fer en família.

El tram de camí empedrat que rodeja la platja de sa Sabolla.

Endinsar-nos en el característic paisatge rocós del Cap de Creus, passejant 

tranquil·lament des de Cadaqués.

Les vistes de Cadaqués i de la seva badia, durant l’itinerari i des del far de Cala Nans.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Cadaqués des de Roses, fent 17 km per la carretera GI-614, o des de Port de la Selva, fent 13 km 
per les carreteres GI-613 i GI-614. Un cop a l’entrada de Cadaqués seguim les indicacions de “Centre Vila” 
fins que arribem a la línia de mar, a mà esquerra hi ha el passeig i a mà dreta hi veiem l’edifici del casino. 
Nosaltres hem de girar a la dreta (S) i anar resseguint la badia de Cadaqués durant 1,1 km: al cap de 900m 
deixem enrere l’hotel Llané Petit i continuem endavant uns 200m fins que arribem a l’hotel Rocamar. Ens 
trobem ja al punt d’inici de la ruta. A mà esquerra hi ha un espai públic habilitat per estacionar els vehicles. 
També es pot aparcar al mateix carrer pel que veníem.
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MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Mig dia

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:20h en total: 0:40h des de l’hotel Rocamar fins al far de Cala 
Nans i 0:40h per tornar pel mateix camí. (Si optem per començar la ruta al centre de Cadaqués caldrà 
afegir 0:15h per arribar fins a l’hotel Rocamar).

DESNIVELL ACUMULAT: 180m

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió sense cap dificultat tècnica i apta per a tothom.

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA:

Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és fàcil i presenta atractius molt variats (el 
far, la platja de sa Sabolla, les vistes de Cadaqués,...). Nosaltres proposem començar la ruta a darrere de 
l’hotel Rocamar perquè que és una zona on és fàcil estacionar els vehicles. Ara bé, també es pot començar 
la ruta en qualsevol altre punt de Cadaqués (en aquest cas, i com a referència: l’hotel Rocamar està situat 
a 1,1 km del passeig de Cadaqués, 0:15h a peu).

SABIES QUE...

El far de Cala Nans segueix en 
funcionament? Actualment està monitoritzat 
i controlat remotament des del Port de 
Barcelona i s’alimenta amb un sistema de 
plaques fotovoltaiques.

NO ET PERDIS...

El petit oratori de Sant Pius. Aquest oratori va 
ser construït pels habitants del poble en honor 
al Papa Pius V, que va liderar els exercits 
cristians contra els turcs a la batalla de 
Lepant, l’any 1571, i que va suposar la fi de la 
pirateria turca al Mediterrani occidental (l’any 
1543, el pirata turc Barba-rossa havia atacat i 
incendiat Cadaqués).
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Comencem l’itinerari a davant de l’entrada posterior de        l’hotel Rocamar (0:00h - 20m) de Cadaqués. 
En aquest punt hem d’agafar la pista de terra de l’esquerra. Un senyal vertical del Parc Natural del Cap de 
Creus ens indica el camí a seguir: “Accés Cala Sa Sabolla / Far de Cala Nans”. Comencem a caminar per 
una pista de terra que ens porta fins a la caleta de sa Conca. Avancem pel costat del mar, que ens queda 
sempre a l’esquerra, i veiem per primer cop el far de Cala Nans a la llunyania. Immediatament creuem el 
rec de Sant Pius V i, just després de creuar-lo, deixem enrere i a la dreta un corriol que ens portaria fins 
a l’oratori de Sant Pius V (aprox. 50m). Seguim avançant i arribem a un creuament de carrers on nosaltres 
seguim el        camí del far de Cala Nans (0:05h -75m). Diverses plaques i senyals ens indiquen el camí 
a seguir sense error possible. Ascendim per una pista asfaltada en fort desnivell. Si ens girem, a darrere 
nostre, podem gaudir d’unes precioses vistes de Cadaqués. 

Aviat deixem l’asfalt i les casetes enrere i entrem en una pista de pedres que avança per entre antigues 
vinyes abandonades i alguns murs de pedra seca que delimitaven antigues parcel·les. Seguim avançant 
i arribem a un      trencall de pistes (0:25h - 78m). Nosaltres seguim per la pista que continua recte 
endavant, en paral·lel a la línia de costa. 

Després d’una suau girada cap a la dreta, el camí passa per entremig de dues petites cotes -83m la de 
l’esquerra (NE) i 89m la de la dreta (SO)-. Seguim avançant i la pista es converteix en un camí empedrat. 
Estem entrant a la zona de la platja de sa Sabolla, el tram més espectacular i bonic de tota la ruta. Anem 
baixant a poc a poc i comencem a rodejar la platja de sa Sabolla mitja altura. Val la pena detenir-nos 
i admirar la peculiar geologia de la zona. Sotmesos a l’erosió del mar i de la tramuntana, els esquistos 
-roques metamòrfiques que s’estructuren en fines làmines que es trenquen de manera irregular- formen 
un paisatge abrupte i ple de formes estranyes. Deixem enrere i a l’esquerra un camí que ens portaria 
fins a sa Sabolla. Nosaltres continuem cap al far que ben aviat se’ns fa visible al fons, al final de la costa 
escarpada. Després de rodejar sa Sabolla el camí torna a guanyar altura. Avancem pel costat de la roca 
per un camí ben definit. A poc a poc se’ns va obrint la vista de Cadaqués i la seva badia. Finalment arribem 
al         vfar de Cala Nans (0:40h - 33m). Les vistes des d’aquest indret són immillorables: Cadaqués, els 
illots d’es Cucurucuc, la badia, el mar,... 

Des del propi far, surt un caminet que ens permetria baixar fins al mar. Nosaltres tornem pel mateix camí 
fins al punt d’inici de la ruta:         l’hotel Rocamar (1:20h - 20m). 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

Monestir de Sant Pere de Rodes

El monestir de Sant Pere de Rodes és una construcció romànica 
excepcional. Encara que tot el conjunt és fabulós, cal destacar 
especialment l’edifici de l’església: la seva gran riquesa decorativa, 
l’estretor de les naus laterals i l’alçada monumental de la seva nau 
central. El monestir es pot visitar (preu de l’entrada: 4,5€/persona; més 
informació: 972 387 559).

Coordenades GPS: 42.32325040º 3.16561819º

Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat

La Casa-Museu de Portlligat, és on Salvador Dalí va viure i treballar de 
forma estable des de l’any 1930 i fins a la mort de Gala l’any 1982, quan 
va fixar la seva residència al castell de Púbol. Actualment la casa està 
habilitada com a museu. Per a visitar-la és necessari reservar prèviament 
(Més informació: www.salvador-dali.org / 972 251 015).

Coordenades GPS: 42.2933575º 3.28596185º

Església de Santa Maria de Cadaqués

L’actual església de Santa Maria de Cadaqués es va començar a construir 
a partir de mitjans del segle XVI gràcies a les donacions dels pescadors; 
el pirata turc Barba-rossa havia destruït completament l’antic temple 
l’any 1543. L’església està situada just en el punt més elevat del nucli 
antic de Cadaqués i ens ofereix unes vistes fantàstiques de tota la badia 
de Cadaqués.

Coordenades GPS: 42.288066594º 3.275842626º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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RUTES PIRINEUS: Avantatges!

www.rutespirineus.cat/comunitat-rutes-pirineus

Avantatges, regals i descomptes d’entre el 5% 
i el 50% en restaurants, hotels, refugis, cases 
rurals, albergs, museus, esports d’aventura, 
SPA, càmpings, estacions d’esquí, productors 
artesanals,...

Una selecció dels millors establiments per viure 
i gaudir dels Pirineus! Tots valorats i seleccionats 
personalment pel nostre equip.

Posem a la teva disposició els millors guies de muntanya: experiència, 
professionalitat i passió pels Pirineus!

Amb els nostres guies faràs petits i grans descobriments i coneixeràs 
tots els secrets de la muntanya! Una experiència única!

Organitzem rutes a mida de 1/2 dia, 1 dia o de diversos dies i de 
qualsevol nivell de dificultat.v

També disposem d’un calendari de sortides organitzades per fer en 
grup.

Parlem català, castellà, anglès i francès.

Aconsegueix el TEU CARNET RUTES PIRINEUS i descobreix tots aquests avantatges a la 
nostra pàgina:

Vols fer aquesta ruta guiada per nosaltres? Vols descobrir nous racons? Vols que et fem 
una proposta en un lloc concret? 

Contacta’ns enviant-nos un email a: info@rutespirineus.cat

Hi sortiràs guanyant!

VOLS FER AQUESTA RUTA O QUALSEVOL ALTRA AMB UN GUIA?

Viu els Pirineus amb nosaltres!

I si tens algun dubte, envia’ns un email a: info@rutespirineus.cat


