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Com 
aribar-hi
Lloret de Mar està perfectament 
comunicat per terra, mar i aire. 

Cotxe
Autopista AP-7, sortida 9

Autopista C-32, sortida Blanes

Carretera N-II

Autobús
Connexió amb Barcelona, Girona i Blanes, així com amb els 
aeroports catalans i les principals ciutats europees. .

Avió
Aeroport Girona-Costa Brava (30 km)

Aeroport de Barcelona (90 km)

Aeroport de Perpinyà (140 km)

Tren
Estació de Blanes (línia R1 de Rodalies)

Estació de Girona (mitjana i llarga distància) 
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Clima mediterrani excel·lent
Lloret de Mar gaudeix de temperatures suaus 
i llargues hores de sol durant tot l’any; això 
permet la pràctica d’activitats esportives a 
l’aire lliure tant a l’hivern com a l’estiu. Les 
temperatures mínimes durant el dia a l’hivern 
estan al voltant dels 8 °C.

Per què
turisme 
esportiu a
Lloret de Mar 

A peu a tot arreu
Trobem la zona esportiva de Lloret de Mar 
al cor mateix de la població, envoltada de 
l’oferta d’allotjaments i oci, i a només 800 
metres de la platja. Tots els desplaçaments es 
poden fer a peu i, d’aquesta manera, estalviar 
temps i costos innecessaris perquè el torneig 
o l’estada es converteixin en els autèntics 
protagonistes.

Localització estratègica i 
privilegiada
Lloret de Mar té una ubicació privilegiada, en 
el sud de la Costa Brava. El municipi ofereix 
un entorn natural excepcional gràcies als seus 
9 km de costa i als 27 km2 de massa forestal.

Zona esportiva
Lloret de Mar disposa d’una moderna oferta 
d’instal·lacions i equipaments esportius que 
permeten la pràctica del futbol, l’atletisme, el 
cicloturisme, la natació, els esports en equip 
indoor, els esports nàutics, etc. Lloret té, 
també, una piscina olímpica de 50 m.

Gran experiència i tradició de 
turisme esportiu
Lloret de Mar té una llarga tradició turística. 
L’hospitalitat i el saber fer en l’acollida 
al visitant s’han traduït també en una 
especialització en les necessitats dels visitants 
esportius. Més de 100.000 esportistes 
participen cada any en competicions, estades 
i torneigs des de fa més de vint anys.

30.000 places hoteleres
Més de 13.000 places del total de la planta 
hotelera són de 3 estrelles i 11.000 es 
concentren en hotels de 4 i 5 estrelles.
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Destinació 
de Turisme 
Esportiu
Què és el segell de DTE
La certificació de Destinació de Turisme Esportiu 
(DTE) és un segell d’especialització que atorga 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) per promocionar 
les destinacions turístiques adequades per a la 
pràctica de diferents modalitats esportives que es 
distingeixen per oferir recursos i serveis d’alta qualitat 
adreçats a esportistes d’elit, professionals, aficionats i 
turistes que vulguin practicar activitats esportives.

Lloret de Mar, municipi 
multiesportiu
Lloret de Mar és reconegut com a destinació 
multiesportiva ja que disposa d’una oferta esportiva 
de qualitat i multidisciplinària concentrada en 
una única zona esportiva, al centre de la població, 
envoltada d’hotels i comerços i a 800 metres de la 
platja.

A Lloret de Mar es respira esport pertot arreu i s’hi 
pot practicar gran diversitat d’esports, entre els quals 
destaquen el futbol, el bàsquet, l’atletisme, l’handbol, 
l’hoquei sobre patins o el ciclisme.
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Serveis per a 
organitzadors
Central de reserves d’equipaments 
esportius
Lloret de Mar disposa d’una oficina que centralitza 
les reserves i consultes sobre la disponibilitat dels 
diferents equipaments esportius.

Assessorament turístic, logístic i 
tècnic
Lloret Turisme assessora els organitzadors sobre 
l’oferta d’allotjaments, agents receptius i empreses 
de serveis que es poden necessitar per a cada 
esdeveniment. També coordina, juntament amb 
les seccions de Promoció Econòmica i Esports, les 
actuacions a la via pública que siguin necessàries en 
determinades circumstàncies o en cas de necessitats 
especials.

DEPARTAMENT D’ESPORTS 
Ajuntament de Lloret de Mar
Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Lloret Turisme
Av. de les Alegries, 3
Tel. +34 972 36 57 88 | Fax +34 972 36 77 50
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Informació sobre grans 
esdeveniments esportius
La proximitat al Circuit de Catalunya i a Barcelona  fa 
que Lloret de Mar sigui una destinació de referència 
per als espectadors d’esdeveniments esportius 
internacionals com la Fórmula 1, el Campionat del 
Món de Motociclisme (Moto GP) o partits de futbol de 
la Champions League.

Lloret Turisme facilita informació de les agències 
especialitzades en la compra d’entrades per a 
aquests esdeveniments esportius i per a la visita 
d’instal·lacions de referència com el camp del Futbol 
Club Barcelona i del Reial Club Deportiu Espanyol.
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Futbol
L’esport més popular del món té una gran importància a Lloret de Mar. 
El municipi ofereix tots els serveis a aquells equips que vénen a fer les 
seves estades a casa nostra. 

•	 Torneig d’Any Nou de la XEF (Xarxa d’Escoles de 
Futbol) de Lloret

•	 MIC (Mediterranean International Cup)

•	 Final de Catalunya de futbol sala juvenil

•	 Memorial Juan Antonio Pomares de futbol

•	 Trofeu Vila de Lloret de futbol 

•	 Estades europees de futbol

•	 Torneig Costa Brava de futbol sala

•	 Torneig Santa Cristina de futbol sala 

Competicions
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Club de Futbol Lloret

Camp de Futbol Municipal

Apartat de Correus 650

Tel. +34 617 258 605

coordinador@cflloret.cat  www.cflloret.cat

Club Unió Futbol Sala

Av. Puig de Castellet, 23, 1r B

Tel. +34 972 369218 / +34 972 368251

jutjat@lloret.org  

Penya Barcelonista

C. Josep Lluhí, 56

Tel. +34 620 625 008

penyabarcelonistalloret@hotmail.com  

Club Lloret Esportiu Futbol Sala

lloretesportiufs@hotmail.com  

Clubs i entitats esportives

“(...) A Lloret tenim platges i 
muntanya on la gent pot anar a 

córrer i preparar-se físicament, en 
plena natura. És molt reconfortant 

sentir que la gent del poble dóna 
suport a persones com jo que 

practiquem esports professionals.”

Marc Muniesa, exjugador del FC 
Barcelona (temporada 2008-2011) 
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Espai esportiu
•	 100 x 62 m

•	 Superfície: gespa artificial d’última generació 
(Soccer Pro 100-55 amb base elàstica Sportan 
EL-15)

Espais complementaris
•	 Soterrani -2: 6 vestidors col·lectius, 1 vestidor per a 

tècnics i àrbitres, lavabos i gimnàs

•	 Soterrani -1: instal·lacions (magatzem, neteja, 
bugaderia, lavabos...)

•	 Planta baixa: bar-restaurant amb cuina i 
magatzem, botiga de material i lavabos

•	 Primera planta: sala de juntes, oficina 
d’administració, despatx de la presidència i lavabo

Activitats 
•	 Futbol 11

•	 Futbol 7

Característiques
•	 Marcador electrònic

•	 Equip de so

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Capacitat de públic: 400

•	 Desfibril·lador (espai cardioprotegit)

Camp de Futbol Municipal

C. Mestres
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Equipaments 
esportius
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Camp de Futbol El Molí

Camp de Futbol de les Pistes Municipals d’Atletisme 

Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 75 12 |Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espai esportiu
•	 100 x 60 m

•	 Superfície: gespa artificial 

Espais complementaris
•	 4 vestidors per a esportistes

•	 1 vestidor per a àrbitres

•	 2 lavabos

•	 Bar

Activitats 
•	 Futbol 

Característiques
•	 Megafonia

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Capacitat de públic: 400

Espai esportiu
•	 100 x 62 m

•	 Superfície: gespa natural

Espais complementaris
•	 3 vestidors per a homes

•	 1 vestidor per a dones

•	 1 vestidor per a persones amb mobilitat reduïda

•	 2 vestidors per a monitors

•	 1 sala de musculació

•	 2 lavabos

•	 Bar

Activitats 
•	 Futbol 

Característiques
•	 Infermeria

•	 Equip de so

•	 Marcadors manuals

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Capacitat de públic: 560

•	 Capacitat d’esportistes: 300

•	 Desfibril·lador (espai cardioprotegit)
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Espai esportiu
•	 100 x 62 m

•	 Superfície: gespa artificial d’última generació 
(Soccer Pro 100-55 amb base elàstica Sportan

•	 EL-15)

Futbol Top Ten

Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera, km 2,5 | 08490 
Tordera (Barcelona)
Tel./Fax +34 93 764 55 50
topten@futboltopten.es | www.futboltopten.es

a 6,5 km.
Trasllat necessari

Equipament
privat

Espais complementaris 
•	 2 piscines

•	 Espai per a pícnic

•	 Espai de restauració

•	 Menjador

•	 Aparcament per a vehicles

•	 20 vestidors 

•	 Infermeria

•	 8 lavabos (1 per a persones amb mobilitat 
reduïda)

Activitats 
•	 Futbol 11

•	 Futbol 7
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Atletisme
A Lloret de Mar es poden practicar les diferents disciplines de l’atletisme: 
curses, salts, llançaments, marxa i proves combinades.

“(...) A Lloret tenim un clima boníssim 
a l’hivern per practicar esport i una de 
les millors instal·lacions esportives de 
Catalunya. Això fa que els estrangers 

vinguin aquí a fer-hi estades i que 
nosaltres puguem entrenar amb gent 

d’altres països.” 

Àngel Mullera, campió d’Espanya de 
3.000 m amb obstacles 2010 i 2012. 

Atleta olímpic als Jocs Olímpics 2012

•	 Campionat d’Espanya d’Atletisme, categoria cadet

•	 Campionat d’Espanya d’Atletisme, categoria 
juvenil

•	 Campionat d’Espanya de Cros, categoria veterans

•	 Sant Silvestre Popular - Cursa de Nadal

•	 Campionat d’Espanya d’Atletisme per a persones 
amb paràlisi cerebral

•	 Entrenaments de la Federació Espanyola 
d’Atletisme, mig fons

•	 Jornades de Promoció de l’Atletisme

•	 Concentració de clubs europeus per a estades 
d’atletisme

•	 Míting Internacional d’Atletisme Veterà

Competicions
Clubs i entitats 
esportives

Club Atletisme Lloret La Selva

Pistes Municipals d’Atletisme 

Apartat de Correus 867

Tel. +34 972 36 22 44

atletisme@lloret.cat
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Espais esportius
•	 16.000 m2

•	 Gespa natural: 100 x 62 m

•	 Paviment: sintètic bicapa

Espais complementaris
•	 3 vestidors per a homes

•	 1 vestidor per a dones

•	 1 vestidor per a persones amb mobilitat reduïda

•	 2 vestidors per a monitors

•	 1 sala de musculació

•	 2 lavabos

•	 Bar

Instal·lacions
•	 8 carrers de 400 m

•	 1 salt de perxa

•	 1 salt d’alçada

•	 2 salts de llargada

•	 2 triples salts

•	 1 llançament de pes

•	 2 llançaments de javelina

•	 1 llançament de disc

•	 1 cursa d’obstacles

Característiques
•	 Infermeria

•	 Foto d’arribada

•	 Equip de so

•	 Marcadors manuals

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Capacitat de públic: 560

•	 Capacitat d’esportistes: 300

•	 Desfibril·lador (espai cardioprotegit)

Pistes Municipals d’Atletisme 

Av. del Rieral, 14
Tel. +34 972 36 22 44 / +34 972 36 75 12 | 
Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

Equipaments 
esportius
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Natació
Lloret de Mar inaugura el centre Aqua&Sports, un complex esportiu 
d’última generació que, a més d’una piscina de dimensions olímpiques, 
ofereix una completa sala de fitnes. 

•	 Trofeu Lloret Vila Esportiva de Natació 

•	 Travessia de la badia de Lloret

•	 Primer bany de l’any

Club Natació Lloret de Mar

cnlloretdemar@gmail.com

www.cnlloretdemar.com

Competicions
Clubs i entitats 
esportives
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Espai esportiu
•	 Superfície de l’edifici: 8.243,65 m2

•	 Superfície de la piscina: 50 x 25 m

•	 Piscina amb fons mòbil 

Espais complementaris
•	 2 vestidors per a homes

•	 2 vestidors per a dones

•	 1 vestidor per a persones amb mobilitat reduïda

•	 2 vestidors per a tècnics

•	 2 sala de fitnes

•	 3 lavabos

•	 1 cafeteria

Activitats 

•	 Natació 

•	 Natació sincronitzada

•	 Waterpolo

Característiques
•	 Infermeria

•	 Equips de so

•	 Marcadors manuals

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Capacitat de públic: 560

Piscina Municipal

Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 364 384 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Equipaments 
esportius

Equipaments 
accessibles
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Vies Braves
Vies Braves és una xarxa pública de senders marins a la Costa Brava 
destinada a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. 
Aquests senders, que transcorren paral·lels als camins de ronda de la Costa 
Brava, estan senyalitzats i abalisats. Les Vies Braves permeten explorar el 
litoral des del mar i gaudir-ne de manera segura; són també l’espai ideal per 
entrenar en aigües obertes en un entorn natural privilegiat. 

•	 Longitud: 1,2 km

•	 Amplada màxima: 200 m

•	 Durada: 18-30 min

•	 Temperatura de l’aigua: 14-25 ºC

•	 Salinitat de l’aigua: 36-38 g/l

•	 Tipus de fons marí: roca - sorra - posidònia

•	 Vents predominants: de component sud-oest

•	 Usuaris: nedadors, snorkeling

•	 Dificultat: mitjana

•	 No hi ha servei de socorrista. Nedes sota la teva 
responsabilitat.

•	 Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult.

•	 Comprova l’estat del mar.

•	 Hidrata’t abans de començar a nedar.

•	 Protegeix-te del sol amb crema solar.

•	 Utilitza ulleres, casquet de colors vius, boia de 
senyalització i neoprè.

•	 Respecta les activitats de la resta d’usuaris.

•	 Respecta el mar: evita tocar i agafar organismes 
marins.

•	 En cas d’accident, truca al 112.

Característiques de la via Recomanacions
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•	 Volta Ciclista a Catalunya

•	 Campionat d’Espanya de Ciclisme en carretera de 
policies i bombers

•	 Contrarellotge de la Vuelta Ciclista a Espanya 
2005

•	 Tour de France 2009

Club Ciclista Lloret de Mar

Av. del Rieral, 14

Tel. +34 660 679 972

enduroraid@gmail.com www.cclloretdemar.com

Club Esportiu  Sense Lycra Riders

Pg. Agustí Font, 22

Tel. +34 617 460 920 slrlloret@gmail.com

Competicions
Clubs i entitats 
esportives

Punt de sortida BTT
Oficina Central de Turisme
Av. de les Alegries, 3
Tel. +34 972 36 57 88 - Fax +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org - http://esports.lloretdemar.org

Ciclisme/BTT/
Xtrem Bike
Gràcies al nostre entorn natural, és possible practicar les diferents modalitats 
de bicicleta. 
Des de la bicicleta de carretera fins a la competició en plena natura. Tot és 
possible!
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“Lloret de Mar és una ciutat que 
acull bé el ciclisme i 

que sempre acompanya els 
ciclistes.”

Carlos Sastre, participant de la 
Volta Ciclista a Catalunya 2011 

Evenia Olympic Hotels

Av. del Rieral, 55

Tel. +34 972 374 444 / Fax +34 972 361 527

congress@eveniahotels.com

olympiccongresscenter.com

Xaine Park

Av. de Just Marlès, 41

Tel. +34 972 364 250 / Fax +34 972 370 664

info@xaine.com

www.xaine.com

Hotels certificats per l’Agència Catalana de Turisme 
com a aptes per acollir cicloturistes

Costa Encantada Aparthotel

Camí de Santa Cristina a Les Alegries, s/n 

Tel. +34 972 368 310 / Fax +34 972 373 144

stefi@marsolhotels.com

www.marsolhotels.com 

Gran Garbí

Passeig Agustí Font, 17

Tel. +34 972 363 434 / Fax +34 972 370 063

viajesgarbi@viajesgarbi.com

www.hotelesgarbi.com
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 Rutes i senders de BTT a Lloret de Mar

Xarxa de senders de BTT a Lloret de Mar

Rutes de ciclisme per Lloret de Mar 

 
Rutes i senders

Consulta al nostre Wikiloc totes les rutes de carretera 
per fer ciclisme a Lloret de Mar.

Hi trobaràs set rutes per a tots els nivells, des de 60 
fins a 120 km de distància. 
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BTT Selva 4 - Sant Pere del Bosc
 13,2 km    1.5h

BTT Selva 17 - Puig de Montgròs
 15,9 km    1h
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•	 Triatló Sprint Lloret-Costa Brava

•	 Xtrem Triatló Costa Brava

Competicions

Triatló
L’excel·lent climatologia i unes condicions orogràfiques magnífiques fan 
de Lloret de Mar un lloc ideal per a la celebració de competicions de triatló. 
El gran ventall d’equipaments esportius que ofereix la destinació, com ara 
pistes d’atletisme, piscina olímpica, un carril senyalitzat en aigües obertes 
apte per a nedadors (Vies Braves), rutes cicloturístiques, etc., permeten una 
preparació adequada i l’entrenament més complet per als triatletes. 
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Esports 
col·lectius
L’hoquei, l’handbol i el bàsquet són només alguns dels esports d’equip que 
es poden practicar a les nostres instal·lacions indoor (equipaments d’alt 
nivell) i també outdoor (gràcies a l’excel·lent climatologia de Lloret de Mar).

•	 Copa del Rei d’hoquei sobre patins

•	 Final Four de la Copa CERS d’hoquei sobre patins

•	 Lliga Europea d’hoquei sobre patins

•	 Torneig OK Titans d’hoquei sobre patins

•	 Campionat Internacional de bàsquet Sports 
Events - A. S. Eurobasket

Competicions

•	 Torneig Internacional d’handbol Lloret Cup

•	 Torneig Internacional de voleibol Arturo Cortés

•	 Campionat del Món de Fistbol

•	 Jocs escolars britànics
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“(...) A Lloret hi ha unes 
instal·lacions esportives molt 

bones i funcionals que faciliten 
el treball diari dels clubs de 

bàsquet per a 
formar nous jugadors i 

jugadores que en el futur 
puguin aspirar a formar part de 

l’elit del bàsquet.”

Berta Sinyol, quarta al Mundial 
de Bàsquet de Bratislava U19

Clubs i entitats esportives

Club Bàsquet Lloret

Pabellón El Molí

Tel. +34 655 907 407

basquetlloret@gmail.com - www.basquetlloret.com

Club Handbol Lloret

Pabellón El Molí

Tel. +34 616 728 333

handbol.lloret@gmail.com

Club Voleibol Lloret

Pabellón El Molí

Tel. +34 677 964 816

club@clubvoleilloret.com - www.voleifemenilloret.com

Club Hoquei Lloret

Pabellón Municipal de Deportes

Tel. +34 972 370 000

www.hoqueilloret.org
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Equipaments
esportius

Poliesportiu CEIP Pompeu Fabra

Av. del Rieral, 13
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espais esportius
•	 1 pista reglamentària de 40 x 20 m divisible en 2 

pistes de 20 x 20 m

•	 Espai total poliesportiu: 1.026,76 m2

Espais complementaris
•	 Planta baixa: 4 vestidors col·lectius, 2 vestidor per 

a tècnics, 3 magatzems i ascensor

•	 Primera planta: grada (galeria) d’observació, 1 
sala d’activitats, 1 sala polivalent, 1 despatx, 2 
magatzems i lavabos per a homes i dones

Activitats 

•	 Esports col·lectius: bàsquet, handbol i hoquei

•	 Judo

•	 Futbol sala 

•	 Danses

Característiques
•	 Farmaciola

•	 Coberta: fixa

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Conservació: nova construcció

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

28

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



Espais esportius
•	 1 pista poliesportiva de 40 x 20 m

•	 4 sala especialitzades: 2 de 72 m2, 1 de 200 m2, 1 
de 32 m2

•	 Paviment: terratzo

Espais complementaris
•	 7 vestidors per a grups

•	 2 vestidors per a àrbitres

•	 4 magatzems per a material

•	 1 sala de reunions

•	 2 lavabos

•	 Bar

Activitats 

•	 Esports col·lectius: bàsquet, handbol i hoquei

•	 Patinatge artístic

•	 Judo i taekwondo

•	 Futbol sala 

•	 Danses

Característiques
•	 Farmaciola

•	 Megafonia

•	 Marcador electrònic

•	 Coberta: fixa

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Inauguració: període 1975-1976

•	 Capacitat: 1.033 places

•	 Desfibril·lador (espai cardioprotegit)

Pavelló Municipal d’Esports

Zona esportiva
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Espais esportius
•	 2 pistes de 20 x 40 m. divisibles en 2, 4 o 5 pistes

•	 Altura: 7,20 m

•	 Paviment: parquet

Espais complementaris
•	 8 vestidors per a esportistes

•	 2 vestidors per a monitors

•	 1 gimnàs

•	 1 magatzem per a material

•	 1 sala de reunions

•	 2 lavabos

Activitats 

•	 Gimnàstica

•	 Arts marcials

•	 Tennis de taula

•	 Esgrima

•	 Futbol sala 

•	 Bàsquet

•	 Handbol

•	 Bàdminton

•	 Voleibol

•	 Manifestacions gimnàstiques

Característiques
•	 Farmaciola

•	 Equip de so

•	 Marcador electrònic

•	 Calefacció

•	 Coberta: fixa

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Estat d’ús: en servei

•	 Propietat: Ajuntament

•	 Gestió: directa

•	 Capacitat de públic: 572

•	 Desfibril·lador (espai cardioprotegit)

Pavelló poliesportiu El Molí

Av. del Rieral, s/n
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Espais esportius
•	 Superfície total de pistes: 6.974 m2

Característiques
•	 4 pistes, amb possibilitat de disposar de 6 pistes:

 Pista 1: 4.110 m2

 Pista 2: 1.190 m2

 Pista 3: 1.044 m2

 Pista 4: 630 m2

•	 Capacitat d’espectadors: 4.176

•	 53 vestidors 

Espais complementaris
•	 Magatzems: 2.216 m2

•	 Oficines: 488 m2

•	 Sales de reunió: 176 m2

•	 Sales de premsa: 93 m2

•	 Taller: 550 m2

•	 Sala d’escalfament: 149 m2

•	 Esports de taula

•	 Guarderia

•	 Cafeteria

•	 Consultori mèdic

•	 Infermeria

Activitats 

•	 Esports col·lectius: bàsquet, handbol, voleibol i 
hoquei

•	 Futbol sala 

•	 Gimnàstica esportiva i rítmica 

•	 Bàdminton i tennis

•	 Ball esportiu

•	 Twirling

•	 Arts marcials

•	 Patinatge artístic

Ciutat Esportiva de Blanes

Mas Cuní, 43. Ctra. de Tordera a Blanes | 17300 Blanes (Girona)
Tel. +34 972 35 23 22 | Fax +34 972 35 29 29
esports@blanes.Av. del Rieral, 11 cat | www.blanes.cat

a 6 km.
Trasllat necessari

Equipament
privat
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•	 Concentració Internacional Transfreu Sant Elm de 
caiac de mar

•	 Regata de la Lliga Catalana de Llaguts

•	 Torneig Internacional Costa Brava de Beach 
Ultimate & Freestyle

•	 Campionat de Catalunya Ral·li de Motos 
Aquàtiques

Club Nàutic Cala Canyelles

Apartado de correos 75

Tel. +34 972 36 88 18

info@cncanyelles.com  www.cncanyelles.com

Club Nàutic Lloret de Mar 

Pg. de Camprodon i Arrieta, 40

Tel./Fax +34 972 36 49 26

nauticlloret@terra.es  www.nauticlloret.com

Competicions
Clubs i entitats 
esportives

Esports 
nàutics i de 
platja
El nostre litoral ens identifica i caracteritza, i ens ofereix unes platges de 
gran riquesa on s’hi poden practicar tot tipus d’activitats aquàtiques.
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Dimensions
•	 400 m2

Característiques
•	 2 xarxes de voleibol

•	 Espai delimitat per a inflables

Activitats 

•	 Gimnàs

•	 Aeròbic

•	 Tai-txi-txuan

•	 Voleibol de platja

•	 Futbol de platja

Altres
•	 Gestió: privada

•	 Període de prestació del servei: del 15 de juny al 15 
de setembre

•	 Activitats públiques i gratuïtes

•	 Accessos adaptats

Platja de Lloret 

Roca d’en Maig
Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Equipaments 
esportius
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Espais 

•	 Platges de Canyelles, Lloret, Fenals i Santa Cristina

Espais o elements complementaris
•	 Establiments de venda d’aliments i begudes

•	 Servei de gandules i para-sols

•	 Servei de transport marítim (creuer i catamarà)

•	 Miniclub a les platges de Lloret i Fenals

•	 Mòduls de salvament i atenció sanitària

•	 1 lavabos públics accessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda

•	 Accessos adaptats

•	 Punt d’informació turística

Característiques
•	 Zones de varada per a embarcacions esportives 

•	 Megafonia

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

•	 Gestió: indirecta (Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
Capitania Marítima de Palamós)

•	 Servei de salvament i socorrisme

•	 Servei de neteja de platges: gestió municipal

•	 Servei de manteniment: gestió municipal

•	 Abalisament de la zona de bany

Activitats 

•	 Natació 

•	 Patins de pedals 

•	 Caiacs

•	 Rem

•	 Esquí nàutic

•	 Vol nàutic, llanxa ràpida i similars

•	 Escola de moto aquàtica

•	 Escola de caiac

•	 Submarinisme i snorkeling

Litoral de Lloret de Mar

Tel. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports
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Equipaments 
esportius

1. Plaça del Teatre

2. Plaça de Domènech i Moner

3. Pistes del Gran Casino Costa Brava

4. Zona del Rieral (davant de l’Hotel Evenia)

5. Av. Josep Pla Casadevall - Zona del Rieral (Can 
Guidet)

1

2 3

4
5

Petanca
Lloret de Mar disposa de pistes per a la pràctica de la petanca ubicades al 
centre del poble.
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 “El tram final va ser molt 
espectacular: tres voltes en un 

passeig marítim ple de gom a gom, 
amb gent que m’animava a cada 
volta, conscient del meu esforç, i 

que em seguia fins arribar a la 
meta.”

Emi Molina, triatleta de la Trisprint 
Lloret-Costa Brava
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Multiesports
Gaudir d’un entorn que integra el mar i la muntanya ens permet incloure 
altres esports a la nostra oferta, a més dels que hem mencionat, i fins i tot 
combinar-los, com és el cas del triatló. El gran ventall d’activitats nàutiques, 
els seus boscos i l’entorn urbà converteixen Lloret de Mar en un destí ideal. 

•	 Cursa Costa Brava Xtrem Running

•	 Torneig Internacional de Tennis de Taula FP 2000

•	 Campionat d’Europa de Pitch & Putt

•	 Campionat del Món de Gimnàstica Estètica de 
Grup

•	 Campionat d’Europa d’Aeròbic i Fitnes

•	 Trisprint Lloret-Costa Brava

•	 Senior Sports Meeting

•	 Jocs Special Olympics

Club Hípic Lloret
C. Antoni Tàpies, s/n Tel. +34 687 81 58 88
clubhipiclloret@terra.es www.clubhipiclloret.com

Club Vitry Lloret de Gimnàstica Rítmica
vitryclub@gmail.com

Club Taekwondo Lloret
taekwondonewage@hotmail.com

Escola de Gimnàstica Rítmica de Lloret
ritmicalloret@hotmail.com

Club Judo Lloret de Mar
Tel. +34 972 35 72 25
clubjudolloret@hotmail.com
http://clubjudolloret.jimdo.com

Judo Nova Unió
judonovaunio@hotmail.com
http://judonovaunio.blogspot.com

Pitch & Putt Papalús
Camí del Papalús, s/n
Tel./Fax +34 972 36 03 14
info@pitchandputtlloret.com
www.pitchandputtlloret.com

Competicions
Clubs i entitats 
esportives
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Equipaments esportius

Dimensions
•	 3.500 m2

Espais esportius
•	 2 piscines climatitzades de 25 m

•	 2 sales de gimnàstica per a activitats dirigides

•	 2 pistes de tennis

•	 1 pista d’esquaix

•	 Sala d’aparells cardiovasculars i de musculació

•	 Sala d’spinning per a 35 persones

Espais complementaris
•	 Vestuaris amb sauna i jacuzzi

•	 Spa

Activitats 

•	 Fitnes

•	 Aeròbic

•	 Steps

•	 Spinning

•	 Pump

•	 GAP

•	 Pilates

•	 Judo

•	 Estiraments

•	 Ioga

•	 Activitats infantils

•	 Natació per a nadons, nens i adults

•	 Aiguagim

Spa
•	 Circuit d’aigües

•	 Llits tèrmics

•	 Dutxa Vichy

•	 Dutxa escocesa

•	 Hidromassatge

•	 Sauna

•	 3 cabines de tractaments

Tractaments
•	 Hidroteràpia

•	 Embolcallaments

•	 Estètica

•	 Quiromassatge

•	 Raigs UVA

Evenia Olympic Spa & Sport Club

C. Carles Riba, s/n
Tel. +34 972 37 24 99 | Fax +34 972 37 27 65
info@olympicsportclub.com | www.olympicsportclub.com

Equipament
privat

40

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



Instal·lacions
•	 8 pistes de tennis de terra batuda

•	 4 pistes de tennis dures de resina

•	 2 pistes de tennis de gespa artificial

•	 4 pistes de pàdel

•	 1 camp de futbol 7

•	 2 camps de futbol 5

•	 3 piscines exteriors amb jacuzzi

•	 1 gimnàs exterior

•	 1 parc infantil

Activitats 

•	 Tennis

•	 Pàdel

•	 Futbol 7 i Futbol 5

•	 Bicicleta de muntanya

Elements complementaris
•	 Hotel de 4 estrelles de 78 habitacions

•	 Casa rural de 6 habitacions

•	 Restaurant de prestigi a la comarca

•	 Spa

•	 Zona enjardinada al voltant de les piscines

•	 Enllumenat: permet ús nocturn

CATALUNYA TENNIS RESORT

Carretera de Sils km 2 
17430 Santa Coloma de Farners

a 20 km
Trasllat necessari

Equipament
privat
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1. Camp de Futbol Municipal
2. Camp de Futbol El Molí
3. Pavelló Municipal d’Esports
4. Pavelló Poliesportiu El Molí
5. Poliesportiu CEIP Pompeu Fabra
6. Pistes Municipals d’Atletisme 
7. Piscina Municipal
8. Platja de Lloret (Roca d’en Maig)
9. Litoral de Lloret de Mar

Blanes
•	 Ciutat Esportiva de Blanes

Tordera 
•	 Futbol Top Ten

Santa Susanna
•	 Centre BTT
•	 Estació nàutica

Calella
•	 Triatló i BTT Training Resort

Banyoles
•	 Camp de regates de rem de l’estany
•	 Centre BTT

Caldes de Malavella
•	 PGA Golf Catalunya

Empuriabrava
•	 Centre de paracaigudisme Skydive

Montmeló
•	 Circuit de Catalunya

Sant Cugat
•	 Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Situació dels equipaments esportius

Equipaments propers

Badalona
•	 Palau d’Esports de Badalona

Barcelona
•	 Ciutat Esportiva del Camp Nou
•	 Anella Olímpica de Montjuïc
•	 Reial Club de Polo de Barcelona
•	 Velòdrom d’Horta

1

3
6

7

4

5

8 9

2

EMPURiABRAVA

TORDERA

BANyOLES

LLORET

CALDES DE MALAVELLA

BLANES

SANTA SUSANNA
CALELLA

MONTMELó

BADALONA

BARCELONA

SANT CUGAT
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Més informació
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3

17310 Lloret de Mar

Tel. +34 972 365 788

www.lloretdemar.org

 
@lloretturisme

 
www.facebook.com/lloretturisme

 
www.youtube.com/lloretturisme

 
www.linkedin.com/company/lloret-turisme




