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Ruta de les ermites de Lloret de Mar
Excursió pels voltants de la vila marinera de Lloret
de Mar, tot gaudint i descobrint el seu patrimoni
arquitectònic y natural
Lloret de Mar, Serra de Marina, La Selva, Girona,
Catalunya, Espanya
Dificultat

Notable
5:00h

Temps total efectiu
Distància total

19 km

Desnivell acumulat

270m

Altitud mínima

4m

Altitud màxima

156m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Museu del Mar

Lloret de Mar

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat
publicada amb el suport del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona i l’Associació
de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua

www.rutespirineus.cat

|
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N

0

1 km

“Base topogràfica de Catalunya 1:25.000” propietat del ICGC,
itinerari

sentit de la ruta

inici / final

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Museu del Mar de Lloret

0:00h

5m

41.699633º

2.850662º

Ermita de Sant Quirze

0:25h

34m

41.702813º

2.833126º

Mare de Déu de les Alegries

1:00h

40m

41.717482º

2.829427º

Monument de l’Àngel

1:40h

125m

41.711089º

2.810751º

Mare de Déu de Gràcia

2:00h

69m

41.709777º

2.799336º

Sant Pere del Bosc

2:10h

120m

41.710124º

2.791914º

Desviament cap a l’ermita de Santa Cristina

3:35h

74m

41.691203º

2.815327º

Platja de sa Boadella

3:45h

24m

41.691057º

2.823460º

Platja de Fenals

4:10h

4m

41.692251º

2.829360º

Castell de Sant Joan

4:35h

45m

41.693999º

2.840374º

Museu del Mar de Lloret

5:00h

5m

41.699633º

2.850662º

Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Conèixer l’interessant patrimoni modernista de Lloret de Mar.
Endinsar-nos en els boscos d’aquesta vila costanera.
Passejar per la preciosa platja de Fenals.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 19 km que ens permet visitar diverses de les moltes ermites que hi ha a Lloret de
Mar -com per exemple la Mare de Déu de les Alegries o la Mare de Déu de Gràcia- i descobrir el ric
patrimoni modernista del municipi. És una excursió llarga adequada per a persones acostumades a
caminar durant vàries hores per terrenys de mitja muntanya.
Excursió pels voltants de Lloret, vila coneguda pel turisme i la festa nocturna però amb molta tradició
marinera i amb un patrimoni arquitectònic que deixa els visitants bocabadats. Passejant pels seus carrers
descobrim el Lloret dels indianos, amb cases senyorials d’estil neoclàssic, modernista i eclèctic que els
naviliers que s’havien enriquit a alta mar van bastir a la seva vila natal. Lloret compta amb bonics camins i
corriols que s’endinsen en els boscos propers a les seves platges i urbanitzacions.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Dia complet.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 5:00h en total. 1:00h des del punt d’inici fins a l’ermita de la Mare
de Déu de les Alegries, 1:10h des d’aquest punt fins a Sant Pere del Bosc, 1:35h des de Sant Pere del Bosc
fins a la platja de sa Boadella i 1:15h des d’aquest punt fins al Museu del Mar, punt d’inici i final de l’itinerari.
DESNIVELL ACUMULAT: 270m
DIFICULTAT: Notable. La derivada de la distància que cal superar.
ÈPOCA: Tot l’any.
CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat amb marques de color taronja.
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RECORREGUT
La ruta comença al
Museu del Mar (0:00h - 5m) i ressegueix tot el passeig marítim de la platja de Lloret
fins arribar a l’avinguda Just Marlès. Des d’aquest punt ja podrem seguir les marques de pintura taronges i
les banderoles verticals de l’itinerari. Des del centre de Lloret caminem en direcció a l’Oficina Central de
Turisme de l’avinguda de les Alegries. Tot i que el recorregut continua per aquesta avinguda, ens desviem
uns metres de l’itinerari i ens acostem a
l’ermita de Sant Quirze (0:25h - 34m), que data de l’any 1079, i
al cementiri.

SABIES QUE...
Lloret de Mar va ser una vila pionera en el turisme europeu durant els anys 50? Des de llavors, Lloret
s’ha convertit en una de les destinacions turístiques més importants de casa nostra. Juntament amb
Blanes i Tossa de Mar, conformen una unitat territorial i turística que acull més de 80.000 residents i
1.500.000 de turistes a l’any.

Retornem novament a l’avinguda de les Alegries i caminem uns 2 km fins que arribem a
ermita de la
Mare de Déu de les Alegries (1:00h - 40m), antiga església parroquial de Lloret que dedica culte a Sant
Romà. La seva antiguitat és similar a la de Sant Quirze. Creuem l’avinguda de les Alegries i ens endinsem
-per una pista entremig de conreus- en el paisatge mediterrani boscós típic de la zona. Deixem la depuradora
enrere i abordem un tram de diversos quilòmetres on anirem descobrint un elevat nombre d’elements
patrimonials d’estil modernista. Entre aquests destaquem les Cases de l’Àngel i el
Monument de l’Àngel
(1:40h - 125m), projectat per l’escultor Eusebi Arnau.
Continuem la ruta, seguint sempre els senyals de color taronja, i arribem a la capella de l’oratori de la
Mare de Déu de Gràcia (2:00h - 69m) i a la Creu de Terme, ambdues projectades pel conegut arquitecte
Josep Puig i Cadafalch. Uns metres més endavant passem pel santuari de
Sant Pere del Bosc (2:10h 120m), que actualment funciona com a hotel.
Des de Sant Pere del Bosc caminem durant uns 5 km entre boscos, acostant-nos cada cop més al litoral.
Després de creuar la urbanització de la Costa d’en Gallina arribem a la carretera GI-682. Caminem en
paral·lel a aquesta via cap a la nostra esquerra (E), fins que arribem al primer pas de vianants que ens permet
creuar-la. Un cop ho aconseguim, anem a buscar la carretera local GIV-6838 que seguim en direcció S fins
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desviament cap a l’ermita de Santa Cristina (3:35h - 74m). Si la volem visitar es necessari desviar-nos
uns 500m (dreta). A partir d’aquest trencall i fins al final de l’itinerari, coincidirem amb les marques blanques
i vermelles del GR 92, l’anomenat Sender del Mediterrani. Seguim els senyals cap a l’esquerra en direcció a
Lloret. En aquest tram gaudim de la bellesa dels paisatges litorals, amb cales i boscos de pi blanc, on
destaquen les vistes que tenim de la
platja de sa Boadella (3:45h - 24m) i dels Jardins de Santa
Clotilde, dissenyats per Nicolau Rubió i Tudurí.
Més endavant passem per la
platja de Fenals (4:10h - 4m), que recorrem de cap a cap pel seu passeig
marítim. Al final de la platja hem de seguir els senyals que ens porten fins a unes escales que pugen al
castell de Sant Joan (4:35h - 45m). Des d’aquí baixem fins al camí de ronda que passa per cala Banys i
que ens porta fins a Lloret de Mar. Abans d’arribar al nucli urbà de Lloret, passem pel monument a la Dona
Marinera, des d’on podem gaudir de bones vistes de la platja i del passeig marítim de Lloret. Finalment
arribem al punt de sortida, al
Museu del Mar (5:00h - 5m).

NO ET PERDIS...
La tirada a l’Art. L’art, una pesca d’arrossegament, va ser durant molts anys una de les formes de vida
dels lloretencs. Avui en dia aquest mètode de pesca tradicional ja no es practica, però a Lloret es pot
veure un parell de cops l’any, per recordar els orígens de la població.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Lloret de Mar per la carretera C-32 o bé per la C-63 provinents de l’AP-7. Podem estacionar
el vehicle a l’aparcament habilitat al passeig de Camprodon i Arrieta. Només ens resta apropar-nos
caminant fins al Museu del Mar, al passeig marítim, punt d’inici de la ruta.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Jardins de Santa Clotilde
Santa Clotilde és un jardí noucentista del municipi de Lloret de Mar situat en
un paratge de gran bellesa, a la vora del mar, i declarat bé cultural d’interès
nacional. Està situat sobre un penya-segat amb vistes al mar, entre la Cala
sa Boadella i la Platja de Fenals. Estan dissenyats a la manera dels jardins del
Renaixement italià.
Coordenades GPS: 41.69106º 2.82618º

Museu del Mar - Can Garriga
El Museu del Mar es troba ubicat a l’antiga Casa Garriga. Aquest edifici és
l’emblema d’un passat gloriós, quan alguns lloretencs ho deixaren tot
per anar a fer fortuna a les Amèriques. Gràcies a les noves tècniques de
museïtzació i a la incorporació d’elements didàctics i lúdics, el visitant del
Museu del Mar es veu immers en un autèntic viatge per la història de Lloret
i la seva estreta vinculació amb el mar.
Coordenades GPS: 41.699614º 2.850743º

Cementiri modernista dels indians
El Cementiri de Lloret de Mar va ser projectat per el mestre d’obres Joaquim
Artau i Fàbregas i forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya.Com passa amb altres municipis de la costa catalana, va ser
construït en un moment d’esplendor del modernisme que coincideix amb el
retorn de molts indians a les seves viles d’origen. Acabalats i amb ganes de
perpetuar la seva memòria, varen encarregar els seus panteons i mausoleus
als millors artistes de l’època.
Coordenades GPS: 41.70175º 2.83621º

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.
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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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