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Us podeu descarregar el mapa a la pàgina principal de la nostra web: www.stasusanna-online.com
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RECURSOS CULTURALS
Introducció
Santa Susanna és una vila amb uns orígens que es remunten al segle XII, quan la vall
d'Alfata era poblada per pagesos que conreaven els camps de vinya i cereals. De
l'època medieval es conserven torres de guaita, la capella de Santa Susanna o antigues
masies, algunes encara habitades i, com el cas de Can Rosich, habilitada per al turisme
rural. Tots els edificis, que són part important del nostre patrimoni artístic-històric,
mantenen viu el valor de la història que guarden les seves parets.
Torres de guaita
Santa Susanna és possiblement la població del Maresme que conserva més torres de
guaita. Van ser construïdes entre el s.XV i XVIII com a defensa contra els atacs dels
pirates, molt freqüents a la zona. Majoritàriament són de base circular, exceptuant la
de Can Bonet de base quadrada.

Masia de Can Ratés i torre

Mas Galter

Can Bonet d'Avall

Pla de la torre o torre del mar
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Torre de Montagut o de Vall Xirau

Església i capelles
A Santa Susanna hi ha nombrosos edificis dedicats al culte. L’església de Santa Susanna
destaca per les pintures del presbiteri, fetes per Aurelio Crosiet, un deixeble de Josep
Maria Sert, especialista en ornar grans espais pintant sobre una tela recoberta amb
una fina capa d'or. La major part de la resta d’edificis es troben amb l'encant d'estar
situada en un paratge natural de gran bellesa.

Església parroquial de Santa Susanna

Capella de Sant Isidre

Capella de Sant Crist

Antiga capella de Santa Susanna
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Ermita de la Mare de Déu de Gràcia

Monuments i edificis singulars
Molí fariner d’en Jordà (Molí d’en Rufo) i pont
romànic

Paret d’en Ratés

Fort de la Guerra civil (platja de les dunes)

Parcs
Santa Susanna gaudeix d’estar situada en un indret privilegiat, al costat del parc
natural del Montnegre, per tant és molt fàcil tenir contacte amb la natura. Però també
es pot gaudir de zones de picnic habilitades o de grans zones verdes a tocar del centre.

Parc de la Font del Boter
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Parc d’en Colomer

Font del torrentó de Can Gelat

Horari d’estiu:
De dilluns a divendres de 16h a 23.45h.
Caps de setmana de 12h a 15h y de 16h a 24h.
Si hi ha vent, no es posen en funcionament.
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PLATGES
Platja de les Dunes
El passeig i la platja de les Dunes són unes de les més representatives del municipi, es
troba situada a la dreta de l’estació en direcció a Pineda. És molt ampla i còmoda, i
passa per ser una de les més llargues de la comarca del Maresme. Allà hi trobem
l’Estació Nàutica, on es poden realitzar activitats com: caiac, windsurf, vela...
A més, tota la zona està complementada amb elements per a la pràctica esportiva i la
construcció d’unes dunes amb elements naturals que potencien la creació dels punts
verds i circuit de fitness.
Durant els mesos de juliol i agost, i dins del programa que té Santa Susanna de Turisme
Familiar es realitzen activitats en el Mini Beach Club, espai lúdic i d’entreteniment per
tota la família, on els més petits gaudiran d’un munt d’activitats (Horari: juliol i agost
de 11.00h a 14.00 i de 16.00 a 18.00h)
Situació: Paral·lela al passeig Marítim i a l’àrea agrícola.
Longitud: 800 metres
Amplada: 75 metres
Tipus: semi urbana
Sorra: 70% de gruix, color daurat
Serveis (durant l'estiu):
- 4 punts per llogar hamaques
- servei de lloguer de gandules
- 2 guinguetes de begudes
- Està ubicada la Base Nàutica de Santa Susanna, on podeu practicar tot tipus
d’esports nàutics. (Tel. 609 78 67 69 / 93 767 92 50, info@enauticasantasusanna.com,
www.enauticasantasusanna.com, horari: d'abril a octubre de 10.00- 18.00h; resta de
l’any mitjançant contacte telefònic)
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Platja de Llevant
La platja de llevant es caracteritza per trobar-se situada al
costat d’una moderna planta hotelera.

Situació: Paral·lela al passeig Marítim, on es troba situada la moderna planta hotelera
de Santa Susanna.
Longitud: 800 metres
Amplada: 75 metres
Tipus: urbana
Sorra: 70% de gruix, color daurat
Serveis (durant l’estiu):
- 4 punts de lloguer d'hamaques
- servei de lloguer de gandules
- instal·lacions esportives per practicar vòlei platja, futbol platja i esports nàutics

Platja de les Caletes
La platja de les Caletes es caracteritza per disposar
de petites cales formades per roques que les
separen.
Situació: Al passeig Marítim de Santa Susanna. La
platja de les Caletes la formen petites cales
separades per roques.
Longitud: 300 metres
Amplada: 25 metres
Tipus: semi urbana
Sorra: 70% de gruix, color daurat.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Mini Beach Club
Dades de contacte
Lloc: Platja de les Dunes
Tel. 93 767 90 08 / 637 44 65 06
Correu electrònic: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.stasusanna-online.com

Descripció activitat
Club infantil a la platja per als nens d'entre 4 i 12 anys. Hi trobaran un gran nombre
d’activitats, com el castell inflable, sorrals, festes d’escuma, rampa lliscant d’aigua,
jocs d’aigua...per passar-s'ho d’allò més bé i amb la màxima seguretat, ja que
compten amb monitors especialitzats. Festa de l’escuma cada dimarts. Els
allotjaments els han de proporcionar les polseres identificatives.
Preu: 3€. Gratuït per als nens i nenes allotjats als hotels de Santa Susanna.
Transport: amb el carrilet gratuït per als nens i nenes i els seus animadors.
Horari
Juliol i agost d'11:00h a 13:00h i de 16:00h a 18:00h.
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Museu de la Pagesia
Dades de contacte
Museu de la Pagesia
Lloc: Masia Can Cases del Racó, al costat de la plaça de la Illota
(passant pel túnel de sota l’autopista)
Tel. 93 767 90 08
Hores concertades sols per grups
Correu electrònic: oi.turisme@stasusanna.org

Descripció de l’activitat
Coneix la vida rural!
Situat en un entorn privilegiat, el Museu de la Pagesia de Santa Susanna, permet
conèixer la transformació del paisatge, en un entorn rural, la vida al camp i el present i
futur de l’agricultura al Maresme.
La visita es pot realizar amb audio guía en diferents idiomes: castellà, català, anglès,
francès, alemany i rus. En finalitzar es pot degustar una copeta de vi de DO Alella i
comprar a la botiga.
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Estació Nàutica
Dades de contacte
Lloc: Platja de les Dunes, s/n
Tel. 93 767 92 50 / 93 767 90 08 / 609 78 67 69
Correu electrònic: info@enauticasantasusanna.com
Web: www.enauticasantasusanna.com

Descripció de l’activitat
L’Estació Nàutica de Santa Susanna és un segell que contempla l’oferta náutica i el
conjunt d’oferta d’allotjament. L’activitat náutica s’ofereix a través de la Base Nàutica
situada a la platja de les Dunes, és un espai turístic recreatiu que permet la pràctica
del turisme nàutic, facilitant les vacances actives en contacte amb l’aigua i la
possibilitat de realitzar tot tipus d’activitats nàutiques durant el temps lliure. Hi ha
una àmplia oferta d’activitats com windsurf, flyfish, jet ski, slyder, catamarán, banana,
caiac o vela.
A més, l’Estació Nàutica, ofereix paquets d’activitats turístiques nàutiques
combinades amb segway, activitats complementàries com: paintball, rutes
d’orientació, waterball... Es lloguen embarcacions, es realitzen cursos, activitats per
grups i individuals, i el casal del mar pels més petits.
Si us trobeu allotjats en un dels hotels associats amb l’Estació Nàutica, gaudireu de
l’activitat del caiac, gratuïtament, a més de comptar amb interessants descomptes a la
resta d’activitats.
Consultar preus de les activitats.
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Temporada 2015
ESTACIÓ NÀUTICA SANTA SUSANNA
93 767 90 08 – 93 767 92 50
info@enauticasantasusanna.com
www.enauticasantasusanna.com

Aqua Hotel Montagut Suites ****S

Aqua Hotel Aquamarina & Spa ****

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S

Hotel Caprici ****

Hotel Caprici Verd ****S

Hotel Alhambra ***

Hotel Fergus Mar Mediterrania ****S

Hotel Don Angel ***

Hotel H Top Royal Sun Suites ****S

Hotel Indalo Park ***

Hotel Mercury ****S

Hotel Riviera ***

Hotel Sirius ****S

Hotel Santa Susanna Resort ***

Hotel Tahití Playa ****S

Hotel Serhs Sant Jordi ***

Hotel H Top Royal Sun ****

Apartaments Odissea Park

Hotel Montemar Marítim ****

Càmping Bon Repòs 2a

Hotel Florida Park ****
Activitats amb preus especials per als vostres clients (3€)*:

pádel surf y bodyboard

*Amb document acreditatiu de l’hotel i acompanyats dels animadors dins l’horari
establert per a cada allotjament.
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Base Nàutica de Santa Susanna
Platja de les Dunes
Tel: 609 78 67 69
Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 18h
Correu electrònic: info@enauticasantasusanna.com
Activitats que s’ofereixen:
Preus a partir de*:

Windsurf

15€

Catamarà

30€

Cayac/ cayac doble

15€

Pàdel Surf

15€

Esquí Nàutico

30€

Jet esquí

50€ (2 pax 60€)

Banana

15€

Wakeboard

30€

Funboard

15€

Surf-Bodyboard

10€

Snorkel

10€

Slyder

15€

Parasailing

45€ (2 pax 70€)

*10% de descompte per grups (10 persones)
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Cycling Santa Susanna
Dades de contacte
Cycling Santa Susanna
Tel. 93 767 92 50
Correu electrònic: sports@stasusanna-online.com
Web: www.cyclingsantasusanna.com
Oficina de turisme de Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08
Correu electrònic: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.stasusanna-online.com
El municipi de Santa Susanna és, gràcies a la seva ubicació entre el mar i la muntanya,
un excel·lent punt de partida per a la realització de rutes ciclistes de carretera i de
muntanya, al bell mig del Parc Natural del Montnegre.
Cycling Santa Susanna us ofereix la possibilitat de contractar tot el necessari per a
realitzar una estada ciclista a Santa Susanna:
-

10 rutes de carretera i 10 rutes de muntanya disponibles en pdf a la web
http://www.stasusanna-online.com/ca/pagina-20 les quals també podeu
descarregar-ne els tracks per seguir-les amb un GPS.

-

Allotjaments especialitzats per a ciclistes que ofereixen: lloc segur per a
guardar bicicletes, eines imprescindibles, sala de massatges,...

-

Servei de lloguer de bicicletes i de guiatge. Podeu contactar amb les empreses:
HIKE & BIKE
Tel. 639 377 584
vanessa@hikeandbike.cat /
www.hikeandbike.cat
DESCENT
Tel. 637 877 997
info@descent.cat / www.descent.cat
CATBIKE
Tel. 93 761 91 28
info@catbike.net / www.catbike.net

Més informació a www.cyclingsantasusanna.com
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Activ Natura
Dades de contacte
Lloc: Camí de la Riera s/n
Tel. 679 44 30 95 – 683 37 25 54
Correu electrònic: info@activ-natura.com
Web: www.activ-natura.com

Descripció activitat
Activ Natura és una empresa que ofereix tot una sèrie de circuits i activitats per poder
gaudir amb la família i amics.
Entre les activitats que es realitzen destaquem: circuit d’aventura al bosc, amb
diferents dificultats, touchball, quads, tir amb arc...
A més, a les instal·lacions es disposa de diferents serveis com: vestuaris, lavabos,
servei de bar, dinars per encàrrec, taules de pic nic, pàrquing i informació sobre els
llocs d’interès de la zona.
Horari:
Obert tot l’any.
Juliol i agost de 10:00h a 20:00h
Resta de l’any: Dissabtes, diumenges i festius de 10:00h a 18:00h.
Es aconsellable trucar abans d’anar
Els dies laborables el centre obre sota reserva per grups mínims de 10 persones.

Consultar preus de les activitats.
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Cuc - Trenet Turístic
Dades de contacte
Parades: Cantonada hotel Indalo Park, estació de tren.
Tel. 659 95 18 32
Correu electrònic: info@trenesturisticos.info
Descripció activitat

Nova ruta única del CUC!
Des de la zona hotelera,
passant per la zona comercial
del Carrefour, zona agrícola,
centre de Santa Susanna i
tornada a la zona hotelera.
Hi ha la possibilitat de baixar-se en qualsevol punt de la ruta i tornar a pujar amb el
mateix bitllet (sempre que després hi hagi un tren).
Horaris juny, juliol i agost: 9:30h -12.30h i de 15.30h -21h cada 30 minuts.
Resta de l’any consultar horaris.
Preu de l’activitat: 4,50€ adults i 3,40 € nens.
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Cúpula del Mar
Dades de contacte
Lloc: Torrentó de Can Gelat, s/n, plaza de las fuentes
Tel. 627 244 953
Correu electrònic: info@super-circus.com,
info@topflamenco.com
Web: www.super-circus.com

Descripció de l’activitat

Súper circus: un gran espectàcle amb els guanyadors dels principals Festivals del
món! El circ de Qualitat amb els millors artístes internacionals sota la carpa més
luxosa d’Europa!
Preus: adults des de 18€ a 32€, nens (fins 12 anys) des de 12€ a 23€.
Horari taquilles: de 17h a 23h

Olé flamenco: La millor experiència típicament española amb el ballet flamenc més
aplaudit internacionalment. Companyia de dansa Carmen Mota.
Preus: adults des de 27€ a 45€, nens (fins 12 anys) des de 14€ a 21€.
Horaris: del 22/06 al 12/09 dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les
21.30h
Del 13/09 al 11/10 dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte a les 21.30h.
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Dofi Jet Boats
Dades de contacte
Lloc: Platja de les Dunes (davant Hotel Caprici) i de Llevant
(davant Tahití Playa)
Tel. 972 35 20 21 – 972 37 19 39
Fax. 972 35 13 37
Correu electrònic: info@dofijetboats.com
Web: www.dofijetboats.com

Descripció activitat
Des de Santa Susanna podeu gaudir d’un meravellós viatge amb l’embarcació
“Blueflying” de Dofi Jet Boats. Amb la línia Blueflying navegareu admirant el perfil
abrupte de la costa. Coneixereu llocs històrics, que havien estat ibers, grecs i romans.
Podreu passejar pels jardins botànics de Blanes, les platges de Lloret i la vil·la
medieval de Tossa. Tot això disposant, alhora, de la màxima comoditat: solàrium,
lavabos, aire acondicionat, música i bar.
Els punts de sortida des de Santa Susanna són:
- A la platja, al costat de l’hotel Caprici
- A la platja, davant de l’hotel Tahití Playa
HORARIS DE SORTIDA DES DE L’HOTEL CAPRICI:
- Maig i Octubre: 9.35h
- Juny i Setembre: 9.35h i 11.40h
- Juliol i Agost: 9.10h, 9.35h, 11.40h i 14.25h
HORARIS DE SORTIDA DE L’HOTEL TAHITÍ PLAYA:
- Maig i Octubre: 9.45h
- Juny i Setembre: 9.45h i 11.45h
- Juliol i Agost: 9.20h, 9.45h, 11.45h i 14.35h
Consultar preus.
A més ofereix, uns altres serveis com:
- lloguer de vaixell (casaments,
aniversaris...)
- servei de vaixell nocturn per veure
des del mar els focs artificials de
Blanes
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Nou Ranxo
Dades de contacte
Lloc: Can Mestres s/n
Tel.: 647 929 378

Descripció activitat
El Ranxo Mestres es troba ubicat en una típica Masia catalana del segle XIII i en zona
de pre-Parc del Montnegre. Les seves instal·lacions inclouen quadres de cavalls i ases,
restaurant, circuits amb ponys, camp de Fútbol, inflable, mini zoo... També es
celebren festes d’aniversari.
Excursió 1 hora 25€
Excursió 2 hores 38€
Excursió 2 hores i 30 minuts “Mirador” 48€
Excursió nocturna 1 hora 32€
Excursió burro 25€
Passeig carro 20€
Passeig pony 4€

Horari de 10 del matí a 7 de la tarda a l’estiu, i de 10 del matí a 5 de la tarda a l’hivern.
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Playa Aqua Park
Dades de Contacte
Lloc: Platja de Llevant (davant de l’hotel Royal Sun)
Tel. 620879079
Correu electrònic: info@playaaquapark.com
Web: www.playaaquapark.com
Descripció de l’activitat
Viu les sensacions, sent l’adrenalina, gaudeix de l’emoció trepidant que t’apropa al
mar.
Trampolins, tobogans, llits elàstics,…
Atreveix-te a posar-te a prova!

Horari
Des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre de 10 a 20 h.
Condicions
• Els menors podran accedir completament sols a partir de 10 anys, controlats per el
personal del parc.
• Els nens de entre 6 i 10 anys tan sols podran accedir al parc acompanyats de un adult
per cada nen.
• No es permet l’accés a persones que no sàpiguen nedar i a menors de 6 anys.
Preu
10 euros / 1 hora. Preu per persona. IVA inclòs. De venda a la taquilla.
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Illa Fantasia
Dades de contacte
Lloc: Finca Mas Brassó, s/n Vilassar de Dalt
Tel. 93 751 45 53
E-mail: info@illafantasia.com
Web: www.illafantasia.com
Descripció activitat
Illa Fantasia, el Parc Aquàtic de Barcelona- Costa de Barcelona-Maresme, garanteix
una experiència única d’aventura i diversió. Un parc amb més de 75000m2, 22
atraccions, 3 macro piscines, zona infantil, minigolf, zona de picnic amb barbacoes i
una àmplia oferta de restauració. El nou jardí de les delícies és una combinació
d’aigua, llum i tecnologia.
Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït:
Parada Santa Susanna Resort
Horari anada: 9.15h
Parada Montagut Suites
Horari anada: 9.35h
Parada Hotel Mercury
Horari anada: 9.40h
Tornada: 16h i a les 18h
Preus:
+ 1,20 m: 26€
90 cm a 1,20m / +65 anys: 16,50€
Fins 90 cm: gratis
Grups +25: 23,50€
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Water World
Dades de contacte
Lloc: Carretera de Vidreres, km 1.2 (lloret de mar)
Tel. 972 36 86 13
Web: www.waterworld.es

Descripció activitat
El parc aquàtic de Lloret de Mar és un lloc ideal per passar un dia inoblidable. Ofereix
més de 140.000 m2 d’atraccions aquàtiques enmig de la natura: muntanyes russes,
remolins d’aigua i tota una illa de diversió per a tota la família.
Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït:
Parada Hotel Montagut Suites
Horari anada: 9.15h – 11.15h
Horari tornada: 16h – 18h
Preus
Adults: 30€
Nens (fins 1.20m): 17 €
+65 anys: 17€
Preus especials per a grups de més de 30 persones amb reserva prèvia.

24

DOSSIER D’INFORMACIÓ – SANTA SUSANNA

2015

Marineland
Dades de contacte
Lloc: Carretera de Malgrat a Palafolls, s/n
Tel. 93 765 48 02
Web: www.marineland.es
Descripció activitat
Marineland és un espai d’oci familiar per a totes les edats. Un dia inolvidable a les
seves vacances on la diversió i el contacte amb la natura s’uneixen en un espai únic i
pioner a la Costa de Barcelona- Maresme. Hi trobareu un dofinari, un zoo marí i un
parc aquàtic, i podreu gaudir de demostracions de dofins, lleons marins i aus
exòtiques.
Preus:
Temporada alta: 22/06-02/09
Adults: 25€ - Nens (de 5 a 10 anys) i més de 65 anys: 16€
Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït:
Parades: Santa Susanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don Angel*, Hotel Riviera
*no funciona els dies de mercat
Horaris anada: 09.55h, 11.00h i 12.00h (des de la renfe)
Horaris tornada: 17.00h i 18.00h
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SERVEIS
Santa Susanna disposa de la més moderna i àmplia oferta d’allotjaments de la comarca
a la costa, amb serveis de qualitat: instal·lacions esportives, zones verdes, espais lúdics,
a més de l’oferta comercial i de restauració.
Alojamientos
A Santa Susanna tenim gran varietat d’ allotjaments turístics, amb un total de 27
establiments, dels quals; 13 són hotels de 4 estrelles, 6 són de 3 estrelles, també hi ha
1 hostal, 2 apartaments, 2 càmpings (1 de 2ª categoria i 1 de 3ª) i 1 casa rural.
Podeu consultar-los a la nostra plana web www.stasusanna-online.com o a la guia
d’allotjaments.

Comerços, restauració i activitats
A Santa Susanna hi ha tres zones diferenciades que ofereixen diferents tipologies de
comerç i restauració: la zona del casc urbà, la línia de la carretera N-II i la zona turística.
ZONA CENTRE
A la zona centre disposeu dels següents serveis:
- Restaurants i bars
- Comerços d’ alimentació (Carnisseria, fleca, peixateria, supermercat…)
- Estanc- papereria
- Centre de perruqueria i estètica
- Bancs
- Immobiliàries
- Centre informàtic
- Veterinari
- Gasolinera i taller mecànic
- Correus
- Centre d’atenció mèdica i farmàcia

26

DOSSIER D’INFORMACIÓ – SANTA SUSANNA

2015

ZONA ESPAIS SUSANNA – N-II
A la zona d’Espais Susanna y N-II, podeu trobar els següents serveis:
- Restaurants i bars
- Comerços d’alimentació (supermercat Carrefour, palau del vi,
xarcuteria…)
- Comerços de roba i calçat
- Telefonia mòbil
- Mobles
- Joguines
- Bugaderia i tintoreria
- Animals
- Papereria
- Rentat de cotxes
- Agència de viatges
- Administració de loteria
- Lampisteria
- Centre de jardineria
- Parc d’entreteniment infantil
ZONA HOTELERA
A la zona hotelera podeu gaudir dels següents serveis:
- Restaurants i bars de diferents especialitats:
italians, hamburgueseries, tapes, cuina
típica catalana, mexicana,…
- Comerços de roba, calçat i complements
- Botigues de regals
- Establiments d’alimentació
- Estanc
- Lloguer de cotxes
- Centre mèdic i farmàcia
- Agència de viatges
Per conèixer tot lo que ofereix Santa Susanna us convidem a consultar la nostra pàgina
web www.stasusanna-online.com o la guia comercial, de restauració i activitats de
Santa Susanna.
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Mercats Setmanals
Mercat setmanal a la zona hotelera– Cada dimarts al
matí a partir de la primera setmana d’abril i fins a
l’octubre a l’avinguda del mar.
Mercat artesanal a la zona hotelera - Cada tarda, de 19
a 24h, a partir de 1 d’abril i fins a l’octubre, a l’avinguda
del mar.
Mercat setmanal al centre del poble- Tots els dissabtes
al matí al centre de la població. Av. dels Països Catalans.
Mercat del trasto: Primer i tercer dissabte de mes a
l’Avinguda dels Països Catalans.
MercaFira: Tots els diumenges de 8 a 15h al costat del
Carrefour. (Fruites i verdures, productes ecològics,
parament, tèxtil, productes típics catalans,...)

Missa a Santa Susanna
• Centre de Santa Susanna: Parròquia de
Santa Susanna
Dissabte, missa en català a les 20h
Diumenge, missa internacional en castellà a
les 11h (de febrer a l’abril) missa en català a
les 12h.

Hospitals i farmàcies
Hospital Sant Jaume de Calella
Sant Jaume, 209-217 - Calella
Tel. 93 769 02 01
Hospital comarcal de Blanes
Acc. de la Cala Sant Francesc, 5 - Blanes
Tel. 972 35 32 64
Farmàcia Costa Perich
Jaume I, 14 – Santa Susanna
Tel. 93 767 91 01
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Farmàcia Ana Genova
Av. del Mar, s/n Ed. Piscis Bajos – Santa Susanna
Tel. 93 767 84 93
Farmàcia Carlos Von Carstenn (Farmàcia de guàrdia)
Av. Bon Pastor, 34 – Malgrat de Mar
Tel. 93 761 28 23
Oberta de dilluns a diumenge de 09.00h a 24.00h
Fora d’aquest horari dirigir-se a la Policia Local de Santa Susanna amb la recepta
d’urgències. Tel. 680 661 661
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TRANSPORTS
•

Taxi de Santa Susanna – Tel. 93 767 85 71
Realitzen tours en taxi a qualsevol part de Catalunya.
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Microbus urbà de Santa Susanna
Horaris: 8- 11h de 13- 15h y de 17- 20h, cada 30 minuts.
Preu: 1.40€ (No funciona dissabtes, diumenges i festius).
Per veure els horaris més detallats i el recorregut, visiti la nostra plana web:

•

http://www.stasusanna-online.com/ca/node/11

•

Empresa Barcelona Bus - Sagalés
Tel. 902 13 00 14
www.barcelonabus.com
Línies que donen servei a Santa Susanna:
Destí Aeroport Girona
Parades: Davant Restaurant Casa Feliu.
Horaris de sortida de Santa Susanna: 10.25h (de dilluns a divendres)
Preu: 6,50 €
Destí Aeroport Barcelona
Parada: Hotel Alhambra
Horaris de sortida de Santa Susanna: 03.45h,
06.15h, 07.45h, 09.15h, 09.45h, 11.15h, 12.30h,
14.15h, 14.50h, 15.45h, 16.45h, 17.30h, 19.15h
Preu: 11€
Tel. 902 13 00 14
Destí Barcelona – Maçanet: Passant per Calella- Blanes – Tordera
Parades: Av. del Mar H. Don Angel i al costat de Restaurant Casa Feliu
Horaris parada Hotel Don Angel: 10.20h, 15.05h (de dilluns a divendres) els dimarts de
mercat para davant Hotel Indalo Park.
Horaris parada Restaurant Casa Feliu: 9.45h, 10.25h, 15.10h, 19.15h (dies laborables)
y 9.50h, 18.10h (caps de setmana)
Preu: 6,50 €
Destí Barcelona –Pineda de Mar (nit): Barcelona- Pineda de Mar (BUS NIT N-82)
Parades: Sortida de Barcelona, Ronda Sant Pere 13-15, parada de Pineda GarbíPasseig Costa Brava.
Horaris de Sortida de Barcelona (Pg. De Gràcia, 6 amb Casp):
Nits de diumenge a dijous: 0.15h, 01.00h, 02.00h, 03.05h, 04.05h, 4.50h, 5.20h
Noches de divendres i dissabte: 0.15h, 01.00h, 01.45h, 02.30h, 03.15h, 04.00h,
04.45h, 05.30h
Preu: 5,10 €
Preus bitllets bus
1 Zona: 2,15€ · 2 Zones: 3,00€
3 Zones: 4,00€ · 4 Zones: 5,10€
5 Zones: 6,50€ · 6 Zones: 7,60€
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Empresa Pujol
Tel. 972 36 51 57
www.transpujol.com
linies@transpujol.com

Línea interurbana Maresme Nord
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Telèfons d’interés
TELÈFONS D’INTERÉS
Entitat
Telèfon
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
93 767 84 41

Horari
9-15h

POLICIA LOCAL

680 66 16 61
93 767 71 68

9-14h

MOSSOS D’ESQUADRA

088

24h

AMBULÀNCIES I BOMBERS

112

24h

FUNDACIÓ TURÍSTICA DE SANTA
SUSANNA

93 767 92 50

9-15h

ESTACIÓ DE RENFE DE SANTA
SUSANNA

93 767 70 49

6-22h

SOREA (SERVEI D’AIGUA)
SOREA (AVARIES)

902 250 070
902 250 370

24h

ENHER

900 770 077

24h

HOSPITAL DE CALELLA

93 769 02 01

24h

HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA –
BLANES

972 35 32 64

24h

DISPENSARI MÈDIC DE SANTA
SUSANNA

93 767 81 39

9-14h

BUS URBÀ DE STA. SUSANNA

659 951 832

9-20h

AUTOCARS SANTA SUSANNA

902 42 46 67

9-18h

ESGLÈSIA PARROQUIAL

93 767 82 04

RÀDIO SANTA SUSANNA

93 767 88 19

Sábados 20h
Domingos 11h y
12h
91.7 FM

TAXI STA. SUSANNA

93 767 85 71

24h

AEROPORT BARCELONA

932 983 383
902 400 500

24h

AEROPORT GIRONA

972 186 600
972 186 708

24h

BARCELONA BUS

902 13 00 14

9-18h

33

DOSSIER D’INFORMACIÓ – SANTA SUSANNA

2015

AGENDA D’ESDEVENIMENTS 2015
Agost
Del 8 al 11 - Festa Major de Santa Susanna .
Santa Susanna acull tot tipus d’activitats: concerts, jocs infantils, balls, trobades culturals… al
centre del poble.
Dia 14 – Revetlla d’agost. Diferents actes a les urbanitzacions.
Dies 27 a 30 – Campionat d’Europa de dards.
Dies 29 i 30 – Expo ASAC
Setembre
Dia 6 – I BH Triatló Santa Susanna. Organitza Life for events.
Dia 11 – Diada nacional de Catalunya . Ofrena floral a la Rambla dels Païssos Catalans.
Octubre
Dia 4 – Ironman Barcelona, amb seu a Calella i que passa per Santa Susanna.
Dia 11 - Trobada col·leccionisme ASAC i marxa de cicloturisme.
Dia 18 – Festa oients ràdio de Santa Susanna.
Dies 23 – 25. Campionat de petanca de la lliga nacional de clubs masculí i femení
Novembre
Dia 1 – Castanyada popular
Del 5 al 8 - Campionat d’Espanya de Fitness
Dia 15 – Fira del Bolet.
Desembre
Dia 13 – Marató de tv3
Dia 27 - Pessebre vivent a la Masia de Can Ratés. Organitzat per Esbart Dansaire juntament
amb gent i entitats de Santa Susanna. Representació del pessebre amb persones i efectes
increíbles.
Dies 5 al 8 – Raid Hípic de Santa Susanna.
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DURANT TOT L’ANY
Ruta Torres a la vista!
La costa catalana patí durant els segles XV i XVIII
nombrosos atacs dels pirates. Per vigilar el mar i
avisar de l’arribada d’aquests perills la gent de
Santa Susanna construí grans torres i fortificà els
seus masos per poder protegir als seus habitants.
D’aquestes torres Santa Susanna encara en
conserva algunes, les vols conèixer?
La visita inclou: Visita guiada a les diferents torres
fortificades de la vila, a les pintures de l’església i a
la cooperativa agrícola del poble on gaudirem
d’una degustació de productes locals.
Visites concertades tots els dies de la setmana.
Durada 2.5h. Informació i reserves oficina de turisme de Santa Susanna.
Tel. 93 767 90 08
oi.turisme@stasusanna.org

Sardanes
Audició i ball de sardanes cada diumenge durant tot l'any, amb cobles de prestigi reconegut.

APP Santa Susanna
Descarregat al teu mòbil l’aplicació gratuïta i tindràs tota la información
de Santa Susanna al teu mòbil.

Escacs a la carta:
Per jugar a l’escac de forma convencional o amb escacs gegants.
El Club d’Escacs Skorpio de Santa Susanna li facilita el jugador contrincant,
si fa falta.
Telèfon de contacte : 663 552 830 (Sr. Josep)
Horari : classes els diumenges de 10 a 12h a la plaça de l’ajuntament.

IMPORTANT: Alguns dels actes i dates són provisionals. No és segur que es facin
alguns d’ells, ni tampoc per les dates que posa. També hi ha actes que ara no estan
programats i es realitzaran.
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+ info?
Oficina de Turisme de Santa Susanna
Av. del Mar, s/n – Mercury Village
Tel. 93 767 90 08
Fax 93 767 76 52
Mail: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.stasusanna-online.com

L’Oficina de Turisme es troba a la zona hotelera, just davant de l’Estació de rodalies
RENFE de Santa Susanna. Oferim servei d’informació al visitant de Santa Susanna.
Disposa d’informació local, comarcal i de tota Catalunya, en especial de Barcelona.
Estem a la vostra disposició per a ajudar-vos en qualsevol dubte o petició que tingueu.
Horari d’hivern: de 9 a 13 hores de dilluns a divendres.
Horari des de Setmana Santa fins al juliol: de 9 a 13 hores. Caps de setmana i festius
de 10 a 14h.
Horari d’estiu (juliol i agost): de 9 a 13 hores i de 17 a 21 hores. Caps de setmana i
festius de 10 a 14h.
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