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PLÀNOL DE SANTA SUSANNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us podeu descarregar el mapa a la pàgina principal de la nostra web:  

www.stasusanna-barcelona.com 

http://www.stasusanna-barcelona.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 i 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 

 
 
 

Torre de Montagut o de Vall Xirau 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.stasusanna.org/var/santasusanna/storage/images/coneix_santa_susanna/visita_la_nostra_vila/torres_de_guaita/mas_galter/7713-12-cat-ES/mas_galter.jpg&imgrefurl=http://www.stasusanna.org/santasusanna/content/view/full/70/month/4/year/2009&usg=__yp6LgD-6l8DGzoSrQ16Q-4hLwf8=&h=428&w=640&sz=82&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=uGTw2TE4vGrE7M:&tbnh=92&tbnw=137&ei=XVvnTa3nFMWo8AO539WcCg&prev=/search?q=mas+galter+santa+susanna&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs
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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 
 
 
 
 
 
 

Ermita de la Mare de Déu de Gràcia 
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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 
 
 
 
 
 
Parc d’en Colomer 
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Font del torrentó de Can Gelat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horari d’estiu: 
De dilluns a divendres de 13h a 23h. 
Caps de setmana de 10h a 14h i de 16h a 23h. 
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. 
 
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 10.00h a 13.00 i de 16.00 a 18.00h).  
 
Paral·lela al passeig Marítim i a l’àrea agrícola, la Platja de les Dunes està ubicada a 
l’Estació Nàutica de Santa Susanna on es poden practicar tot tipus d’esports nàutics 
com kayac, windsurf, kitesurf.. 
 
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 
-Passarel·la per a persones amb discapacitat 
-Punt d’assistència i vigilància sanitària 
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Platja de Llevant  
La platja de llevant es caracteritza per trobar-se situada al 
costat d’una moderna planta hotelera.   
 
La platja de Llevant té el distintiu de SICTED. Bandera que acredita un compromís amb 
la qualitat. S’han avaluat aspectes com el control de l’aigua, la neteja de la sorra, la 
seguretat, la disposició de WC’s i la informació entorn la platja. 
 
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 
-Punt d’assistència i vigilància sanitària 
-Passarel·la, cadira adaptada i assistència al bany per a persones amb discapacitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

Vies Braves a Santa Susanna- Les Dunes i les Caletes 

Les Vies Braves de la Costa Barcelona és una xarxa pública d’itineraris marins ubicats a la 

Costa del Maresme. Totes les rutes estan senyalitzades i abalisades i es destinen a la 

pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. Els itineraris de costa, transcorren 

paral·lels als camins de ronda, i permeten que tothom pugui gaudir i explorar el litoral des 

del mar de forma segura, ja que les activitats es realitzaran amb un monitor especialitzat, 

qualificat i format per Vies Braves 

 

Aquest és doncs, un projecte social, esportiu, ja que té com a un dels seus objectius la 

potenciació de la natació, saludable, ambiental, i turístic, per la novetat de l’oferta, el 

producte i la promoció de la vila de Santa Susanna. 

 

Santa Susanna compta amb dues vies. La Via Brava de la Platja de les Dunes, de 0,5km, 

d’una durada de entre 8 i 13 minuts i amb una dificultat baixa. Com a segona Via Brava 

comptem amb la de la Platja de les Caletes, d’1km de recorregut, amb una durada de entre 

15 i 25 minuts, i amb una dificultat mitja. Ambdues es poden realitzar entre els mesos de 

Juny i Novembre, i estan destinades a usuaris que practiquin la natació i el Snorkel. 

                           

Dades de contacte 

Lloc: Platja de les Dunes i platja de les Caletes 

Correu:info@viesbraves.com 

Web: www.costabarcelona.viesbraves.com 
 

mailto:info@viesbraves.com
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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-barcelona.com 

 

Descripció activitat 

Club infantil a la platja per als nens de 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 un dia per setmana. 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, en els dies 
marcats per cada hotel. 
 
Horari 
Juliol i agost d'10:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:%20oi.turisme@stasusanna.org
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Estació Nàutica-Base 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@stasusanna-barcelona.com 
Web:  www.stasusanna-barcelona.com 

Descripció de l’activitat 
 
L’Estació Nàutica de Santa Susanna és un segell que contempla l’oferta nàutica i el 
conjunt d’oferta d’allotjament. L’activitat nàutica 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, catamarà, 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 
interessants descomptes per la realització d’activitats. Podreu triar entre 2 de les 
següents activitats: pàdel surf, bodyboard o caiac. El preu serà de 3 euros per persona 
durant una hora, o 5 euros per persona durant dues hores, en els dies i les hores 
marcades per cada un dels hotels, i sempre acompanyat de l’animador. 
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Temporada 2016 

ESTACIÓ NÀUTICA SANTA SUSANNA 

93 767 90 08 – 93 767 92 50 

info@stasusanna-barcelona.com 

www.stasusanna-barcelona.com 

 

Aqua Hotel Montagut Suites ****S 

Aqua Hotel Onabrava&Spa  ****S 

Hotel Caprici Verd ****S 

Hotel Fergus Mar Mediterrania ****S 

Hotel H Top Royal Sun Suites ****S 

Hotel Mercury ****S 

Hotel Sirius ****S 

Hotel Tahití Playa ****S 

Hotel H Top Royal Sun **** 

Hotel Montemar Marítim **** 

 Hotel Florida Park **** 

Aqua Hotel Aquamarina&Spa **** 

Hotel Alhambra *** 

Hotel Caprici *** 

Hotel Don Angel *** 

Hotel IndaloPark *** 

Hotel Riviera *** 

Hotel Santa Susanna Resort *** 

Hotel H.Top SummerSun *** 

Apartaments Odissea Park 

Càmping Bon Repòs 2a 

Preus de les activitats per a clients a consultar*: 

pàdel surf, snorkel 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: dedilluns a diumenge de 10 a 17h 

Correu electrònic: info@stasusanna-barcelona.com 

Activitats que s’ofereixen: 

Preus a partir de*: 

 

Windsurf   15€  

Catamarà     30€ 

Caiac/ caiac doble  15€  

Pàdel Surf   15€  

Esquí Nàutic   30€ 

Jet esquí   50€ 

Banana   15€ 

Wakeboard   30€ 

Funboard   15€ 

Surf-Bodyboard  10€ 

Snorkel   10€ 

Parasailing   45€ 

Slyder   15€ 

 

 

*10% de descompte per grups (10 persones) 
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Centre d’Interpretació de la Natura 

 
 
 

Dades del contacte 

Lloc: Can Casas del Recó s/n, Santa Susanna 
Telèfon: 654 803 459 
Correu electrònic: cinsantasusanna@tanitdifusio.cat 
Web: www.stasusanna-barcelona.com 
 

Descripció de l’activitat 

Visiti el Centre d’Interpretació de la Natura, a partir d’un audiovisual descobrirà 

la transformació del paisatge de Santa Susanna, les masies i la vida a pagès. 

Recomanat per a les famílies! 

La visita inclou una degustació de vi de Santa Susanna. 

Horari: del 1 de Juliol fins el 31 d’Octubre, de 10h a 14h. Per a grups concertats 

consulteu horaris, per entrades individual no cal cita prèvia.  

Preu: 3€ l’entrada. 

Accés en Cuc: Ruta Verda (tren + entrada Centre Interpretació):6€ adults i 

4,50€ nens (de 4 a 7 anys) 
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Ruta Torres a la Vista 
 

Dades del contacte 

Lloc: Santa Susanna 

Telèfon:937679008 

Correu electrònic: oi.turisme@stasusanna.org 

Web: www.santasusanna-barcelona.com  

 La Ruta Torres a la Vista és un itinerari per les cinc torres del S.XV i S.XVIII que hi ha a Santa 

Susanna. Amb la presència d’un guia, en tots els idiomes, es podrà conèixer tot el patrimoni 

cultural i històric del nostre poble, a través d’una caminada des de l’Oficina de turisme, passant 

per l’església del poble per visitar-ne les pintures, i pels jardins de can Ratés. Finalment, també es 

visitarà la Cooperativa Agrícola per fer-hi una degustació de productes cultivats a les terres de 

Santa Susanna.  

Aquesta és una activitat reduïda a grups d’un mínim de 15 persones, i un màxim de 50 persones. 

Té un cost de 5,50 euros per persona i té una durada aproximada de 1h 30 minuts. 

Els horaris són a concretar en funció de les disponibilitat del grup, de dilluns a dissabte. Sempre 

s’haurà de realizar una reserva amb anterioritat a l’Oficina de turisme situada a l’Avinguda del 

Mar s/n de Santa Susanna. 

 

 

mailto:oi.turisme@stasusanna.org
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Centre BTT 
Santa Susanna- Montnegre 

 

En el municipi de Santa Susanna és, gràcies a la seva ubicació entre el mar i la 
muntanya, un excel·lent punt de sortida per a la realització de rutes ciclistes de 
carretera i muntanya, en mig del Parc Natural del Montnegre. 
 
Cycling Santa Susanna us ofereix la possibilitat de contractar tot el necessari per 
realitzar una estància ciclista a Santa Susanna: 
 

- 10 rutes de carretera i 18 rutes de muntanya disponibles a la web 
www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1 de 
les quals també podreu descarregar els tracks per seguir-les amb un GPS. 

 
- Allotjaments especials per a ciclistes que ofereixen: lloc segur per guardar 

bicicletes, eines imprescindibles, sala de massatges… 
 

- Servei de lloguer de bicicletes i guia. Podeu contactar amb les empreses: 
 

DESCENT 
Tel.637 877 997 
info@descent.cat / www.descent.cat 
 
CATBIKE                                                          
Tel.93 761 91 28 
info@catbike.net / www.catbike.net 
 
HIKE AND BIKE 
Tel. 647 97 48 72 
wounter@hikeandbike.cat / www.cataloniacyclingholidays.com 
Més informació en www.stasusanna-barcelona.com 

 

Dades de contacte  
 
Cycling Santa Susanna 
Tel. 93 767 92 50 
Correu electrònic:info@stasusanna-barcelona.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-barcelona.com 

http://www.stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/carretera/?pag=1
mailto:info@descent.cat
http://www.descent.cat/
mailto:info@catbike.net
http://www.catbike.net/
mailto:wounter@hikeandbike.cat
mailto:oi.turisme@stasusanna.org
http://www.stasusanna-barcelona.com/
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Activ Natura 

 

 
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. 
 
 

 

 

 

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

http://www.activ-natura.com/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ruralvive.com/imagenes/galeria/fotos/activ-natura-parque-aventura-303-4c670ae7b956a.JPG&imgrefurl=http://www.ruralvive.com/barcelona/activ-natura-parque-aventura/&usg=__lQqoLqCLNMWVpjwKRvzLNoTiIvw=&h=600&w=800&sz=122&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=4iSaDLC2m0FS3M:&tbnh=153&tbnw=187&ei=CpvkTZW9CsGk8QPxodHjBg&prev=/search?q=activ+natura&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=312&page=2&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:15&tx=76&ty=
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ruralvive.com/imagenes/galeria/fotos/activ-natura-parque-aventura-303-4c670ae7b956a.JPG&imgrefurl=http://www.ruralvive.com/barcelona/activ-natura-parque-aventura/&usg=__lQqoLqCLNMWVpjwKRvzLNoTiIvw=&h=600&w=800&sz=122&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=4iSaDLC2m0FS3M:&tbnh=153&tbnw=187&ei=CpvkTZW9CsGk8QPxodHjBg&prev=/search?q=activ+natura&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNWI_en&biw=983&bih=502&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=312&page=2&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:15&tx=76&ty=
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Cuc - Trenet Turístic 

Dades de contacte 
Parades: Cantonada hotel IndaloPark, estació de tren.  
Tel. 659 95 18 32 
Correu electrònic: info@trenesturisticos.info 

 

Descripció activitat 
 
Ruta del CUC! 
Des de la zona hotelera, passant 
per la zona comercial del Carrefour, 
el centre de Santa Susanna i la zona 
d’activitats de muntanya. 
 
Hi ha la possibilitat de baixar 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 -21:00h cada 30 minuts. 
 
Itineraris: El cuc disposa de dues rutes. La  ruta blava, que realitza el itinerari per el 
passeig marítim, la zona agrícola, la zona comercial, la urbanització de Can Gelat i el 
centre de la vila. La segona, la ruta verda, el que la diferencia de la blava és que puja 
fins a la urbanització de Can Ratés i després fa parada al Centre d’Interpretació de la 
Natura.  
 
Preu de l’activitat:  

 Ruta Blava: 4,50€ adults i 3,50 € nens de entre 4 i  7 anys  

 Ruta Verda: 6,00€ adults i 4,50€ nens de entre 4 i 7 anys 
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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 – 628 35 22 50 
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 Blueflyingnavegareu 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 condicionat, música i bar. 
 
Els punts de sortida des de Santa Susanna són:  

- A la platja, al costat de l’hotel Caprici. 
- A la platja, al costat de l’hotel hotel Tahití Playa. 

 
HORARIS DE SORTIDA H.CAPRICI: 

- Maig i Octubre: 9:35h 
- Juny i Setembre: 9:35 i 11:40h 
- Juliol i Agost: 9:10 / 9:35 / 11:40 / 14:25h 

 
 HORARIS DE SORTIDA H.TAHITI: 

- Maig i Octubre: 9:45h 
- Juny i Setembre: 9:45 i 11:45h 
- Juliol i Agost: 9:20 / 9:45 / 11:45 / 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 

 

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 Futbol, inflable, mini zoo... També es 
celebren festes d’aniversari. 
 
Excursió 1 hora    25€ 
Excursió 2 hores  38€ 
Excursió 2 hores 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dades de contacte 
Lloc: Can Mestres s/n 
Tel.: 647 929 378 
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Playa AquaPark 
 

Dades del contacte 
Lloc:  Platja de Llevant (davant el hotel Royal Sun) 

Tel.620879079 

Correu electrònic: info@playaaquapark.com 

Web: www.playaaquapark.com 

 

Descripció de la activitat   
 
Viu les sensacions, sent l’adrenalina, gaudeix de l’emoció trepidant que t’apropa al 
mar. 
Trampolins, tobogans, colxonetes elàstiques 
Atreveix-te i posa’t a prova! 
 

Horari  

Des de mitjans de juny fins mitjans de setembre de 10h 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 y 10 anys només podran accedir al parc acompanyats d’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 .  Venta en 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: 9.00h -11.00h 
Parada Montagut Suites 
Horari anada: 9.10h – 11.10h 
Parada Hotel Mercury 
Horari anada: 9.10 – 11.10h 
 
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: 21,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.illafantasia.com/
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WaterWorld  

 
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: 33€ 
Nens (fins 1.20m): 19 € 
+65 anys: 19€ 
Preus especials per a grups de més de 30 persones amb reserva prèvia.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.waterworld./
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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 inoblidable 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. 
 
Obertura: 6/05/2016 
Preus:  
Temporada alta: 22/06-02/09 
Adults: 27€ - Nens (de 5 a 10 anys) i més de 65 anys: 17€ 
 
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: 09.15h, 10.15h, 11.15h  
Horaris tornada: 16.00h, 17.00h, 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. 
 
Allotjaments 
A Santa Susanna tenim gran varietat d’ allotjaments turístics, amb un total de 27 
establiments, dels quals; 12 són hotels de 4 estrelles, 7 són de 3 estrelles, també hi ha 
1 hostal, 5 apartaments, 2 càmpings (1 de 2ª categoria i 1 de 3ª) i 2 cases rurals.  
Podeu consultar-los a la nostra plana web www.stasusanna-barcelona.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 
- Benzinera i taller mecànic   
- Correus 
- Centre d’atenció mèdica i farmàcia  

 
 
 
 
 

http://www.stasusanna-barcelona.com/
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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 
- Animals  
- Papereria  
- Rentat de cotxes  
- Agència de viatges  
- Centre de bronzejat  
- 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-barcelona.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 

Parròquia de Santa Susanna 
Pl. Catalunya, s/n 
Dissabte, missa a les 20h (Juliol i Agost a les 19h) 
Diumenge missa 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 
 
Farmàcia Ana Genova 
Av. del Mar, s/n Ed. PiscisBajos – 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 

 
LINIES INTERURBANES  

 
Tren:  

 Rodalies RENFE 
Des de Barcelona: Rodalies Renfe, Línia R1 direcció Blanes o Maçanet – 
Massanes fins a Santa Susanna (cada mitja hora).  
 
Des de Girona: Rodalies Renfe Girona (RG1) direcció Mataró directe fins a Santa 

Susanna (cada 2 hores de dilluns a divendres, caps de setmana amb 
transbordament a Maçanet – Massanes). 
 

Bus: 
 Empresa Barcelona Bus - Sagalés 

Tel. 902 13 00 14 
www.barcelonabus.com – www.sagales.com 

 
Línies 603 i 614 : Aeroport del Prat - Barcelona – Blanes - Maçanet  
Sortida des de  l’Aeroport de Barcelona (terminal 1 i 2), Estació del Nord o 
Ronda Sant Pere.  
Parades a Santa Susanna direcció Girona: Plaça Corratgé (Can feliu), Av. del Mar 
Càmping Bon Repòs, Av. del Mar Hotel Tahití Playa.  
Parades a Santa Susanna direcció Barcelona:Torrentó de Can Gelat Hotel 
Alhambra, Can Feliu.  
Preu: 6.50€ al centre de Barcelona i 11€ a l’aeroport. 
Durada del trajecte 1h i 25minuts fins a l’aeroport. 
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.  
 
SagalésAirportline 614 (servei de transfer) horaris 
de sortida a l’estiu des de l’Hotel Alhambra: 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 

 
Línies 601 i 605: Aeroport de Girona  - Tossa de Mar – Lloret de Mar – Blanes – 
Calella - Mataró 
Sortida des de Girona Estació d’autobusos i des de l’Aeroport de Girona.  
Parades a Santa Susanna direcció Mataró:Torrentó de Can Gelat Hotel 
Alhambra, Plaça Corratgé (Can Feliu).  
Parades a Santa Susanna direcció Girona:Plaça Corratgé (Can Feliu). 
Preu: 7€ 
Durada del trajecte: 1h i 10 minuts.  
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.  
 
 

 

http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/
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Línia N-82 Servei nocturn: Barcelona – Mataró – Pineda de Mar   
Sortida des de Barcelona Pg de Gràcia 6 amb Casp fins a Pineda de Mar Església 
de Santa Maria. No té parada a Santa Susanna.  
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.  
Preu: 5,10 € 
Durada del trajecte 1h. 
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.  

 
Línies 625 i 622: Calella (Hospital) – Pineda de Mar – Malgrat – Palafolls – 
Tordera – Blanes (Hospital)    
Sortida des de l’Hospital de Calella fins a Blanes Estació d’autobusos i Hospital 
comarcal de Blanes.  
Parades a Santa Susanna direcció Blanes:Plaça Corratgé (Can Feliu), Espais 
Susanna.  
Parades a Santa Susanna direcció Calella:Carretera de Barcelona urbanització 
Susanpark, Plaça Corratgé (Can Feliu). 
Preu: 3 € 
Durada del trajecte 1h. 

 
 Empresa Pujol 

Tel. 972 36 51 57 – 609332947 (Sebastià Marès) 
www.autocarspujol.com 
linies@transpujol.com 
 
Línea interurbana Maresme Nord 
Sortida de Santa Susanna zona hotelera fins a Malgrat centre.  
Parades a Santa Susanna:Renfe, Hotel Don Angel, Riviera.  
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.  
Preu: 2.15€ (integrat a la xarxa ATM, accepten qualsevol tipus de targeta de la     
xarxa) 
Durada del trajecte 15 minuts. 

http://www.autocarspujol.com/
mailto:linies@transpujol.com
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 Bus a Marineland 

 
Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït de maig a setembre. 

Parades a Santa Susanna:Santa Susanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don 
Angel (no funciona els dimarts degut al mercat setmana), Hotel Riviera. 
Horaris anada: 09.55h, 11.00h i 12.00h (des de Renfe)  
Horaris tornada: 17.00h i 18.00h 

 

 Bus a WaterWorld 

 

Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït de maig a setembre. 
Parades a Santa Susanna:Hotel Montagut Suites. 
Horari anada: 9.15h – 11.15h 
Horari tornada: 16h – 18h 

 

 Bus a Illa Fantasia  

 

Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït de juny a setembre.  
Parades a Santa Susanna:Hotel Santa Susanna Resort 9.15h, Hotel Montagut Suites 
9.35h i Hotel Mercury 9.40h.  
Tornada a les 18.30h.  
També hi ha servei gratuït de tren des de Santa Susanna fins a Premià de Mar i 
des d’allà bus a illa Fantasia, comprant l’entrada combinada del parc a l’estació 
de Renfe.  
 

 Bus Shopping Express la Roca Village 

 

Des de Santa Susanna hi ha servei de bus al centre comercial la Roca Village en 
els mesos de juliol i agost, de dilluns a diumenge.  
Parades a Santa Susanna: Hotel Riviera 11.30h i Renfe 11.35h. Tornada a les 
17h.  
Preu: 22.50€ adults i 16.50€ nens fins a 12 anys.  

 
Taxi: 

 
 Associació de Taxistes de Santa Susanna 

Av. del Mar, s/n  
Tel. 93 767 85 71 

taxissantasusanna@gmail.com 

Realitzen tours en taxi a qualsevol part de Catalunya. 
Parades: Av. del Mar, davant de la Renfe i davant de l’Hotel Sant Jordi.   
 
Tarifes 2016:  
Aeroport de Barcelona: 100,00€ 
Aeroport de Girona: 50,00€ 

mailto:taxissantasusanna@gmail.com
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Barcelona Centre: 80,00€ 
Calella: 14,00€ 
Pineda: 10,00€ 
Malgrat de Mar: 8,00€ 
Blanes: 15,00€ 
Lloret de Mar: 25,00€ 
Tossa de Mar: 40,00€ 
 

MOURE’S PER SANTA SUSANNA  

 
Tren turístic: 

 Trenet CUC  
Tel. 659 95 18 32 
info@trenesturisticos.info 
 
Itineraris: El cuc disposa de dues rutes. La  ruta blava, que realitza el itinerari 
per el passeig marítim, la zona agrícola, la zona comercial, la urbanització de 
Can Gelat i el centre de la vila. La segona, la ruta verda, el que la diferencia de 
la blava és que puja fins a la urbanització de Can Ratés i després fa parada al 
Centre d’Interpretació de la Natura.  
 
Parades a Santa Susanna: Cantonada Hotel IndaloPark, estació de tren Renfe 
Santa Susanna, Espais Susanna- Carrefour, centre urbà. Hi ha possibilitat de 
baixar-se en qualsevol punt de la ruta i tornar a pujar amb el mateix bitllet 
 
Preu de l’activitat:  

 Ruta Blava: 4,50€ adults i 3,50 € nens de entre 4 i 7 anys  

 Ruta Verda: 6,00€ adults i 4,50€ nens de entre 4 i 7 anys 
Durada del trajecte 1h.  
Els horaris varien segons temporada, consultar-los.  
Horaris juny, juliol i agost:9:30h -12.30h i de 15.30h -21h cada 30 minuts. 

 
 
Bus: 

 
 Microbus de Santa Susanna   

Tel. 659 95 18 32 
Preu: 1.50€ (No funciona dissabtes, diumenges i festius). 

mailto:info@trenesturisticos.info
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Lloguer de bicicletes 
 
Lloguer de bicicletes de muntanya  
Centre BTT Santa Susanna Montnegre- Corredor 
Tel. 93 767 91 70 – 697157888 - 637446506 
 
Lloguer de bicicletes de carretera  
DESCENT  
Avda del Mar, s/n 
Santa Susanna 
Tel. 637877997 
info@descent.cat 
Horari: 9:00h a 20:00h 
 

Telèfons d’interès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÈFONS D’INTERÉS 

Entitat Telèfon Horari 
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA 93 767 84 41 9-15h 

POLICIA LOCAL 680 66 16 61  
 

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) 

900 304 070 
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 Dissabtes 20h 
Diumenges 12h 

RÀDIO SANTA SUSANNA 
 

93 767 88 19 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 

 CATBIKE 
Avda. Costa Brava, 138 
Malgrat de Mar  
Tel. 93 761 91 28 
info@catbike.net 
Horari: 9.30h a 13.30h i de 16.30h 

mailto:info@descent.cat
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AGENDA ACTIVITATS D’ESTIU 2016  

5 de juliol 
Actuació dels gimnastes Danesos RINGKOEBING/SKJERN, a la Plaça Catalunya 
A les 18h 
 
9 i 10 de juliol 
Fira Màgica de Santa Susanna, a la Masia de Can Ratés   
Durant els dos dies s’organitzaran xerrades, tallers, hi haurà espai infantil, artesanies, 
salut natural i un apartat holístic i esotèric. 
La fira comptarà amb diverses actuacions com: SP3 (Club Súper 3), Macedònia, Peyu, 
Hotel Cochambre, Sergi Buka, Melanie i Xicana. 
Preu: 7€/dia  
 
17 de juliol 
Audició de sardanes amb la cobla Palafolls, al Passeig Marítim 
A les 19.30h  
 
Del 28 al 31 de juliol 
Festival Fem 16, a les fonts del Torrentó de Can Gelat   
La primera edició del FEM se celebrarà al torrentó de Can Gelat on s’aixecaran sis illes 
temàtiques. El recorregut s’iniciarà amb el Passeig de les Entitats, seguit d’un 
marketvillage i una zona d’streetfood amb foodtrucks i fireta de la cervesa artesana i la 
petita cocteleria. També hi haurà una zona d’atraccions i tallers gratuïts. 
L’entrada serà gratuït tots els dies.  
 
Del 10 al 14 d’agost  
Festa Major de Santa Susanna  
Veure programa parcial  
 
Per més informació, visiti la web : www.santasusanna-barcelona.com 
 
Més informació sobre Santa Susanna , disponible a:  
 
APP Santa Susanna 
Descarrega’t al teu mòbil l’aplicació gratuïta i tindràs tota la 
informació de Santa Susanna al teu mòbil.  
 

AppMunip: 
Descarrega’t al teu mòbil l’aplicació gratuïta i tindràs tota la 
informació sobre els municipis de Catalunya.  Agenda 
d’activitats i esdeveniments, comerços i serveis, allotjaments, 
promocions, restauració, etc. 
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Oficina de Turisme de Santa Susanna 

Av. del Mar, s/n – MercuryVillage  
 Tel. 93 767 90 08 
Fax 93 767 76 52 
Mail: oi.turisme@stasusanna.org 
Web: www.stasusanna-barcelona.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 13:30 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 (de l’1 de juliol i fins l’11 de setembre): de 9 a 13:30 hores i de 17 a 21 
hores. Caps de setmana i festius de 10 a 14h.  

 
 

mailto:oi.turisme@stasusanna.org
http://www.stasusanna-barcelona.com/

