Santa Susanna

Rutes amb bicicleta de muntanya

Rutes en bicicleta des de Santa Susanna: M7 Per Santa Susanna i la Font del Boter
Comarques:
Principals
punts de
pas:
Distància:
Desnivell:
Durada:
Tipus de
camins
utilitzats:

Maresme
Santa Susanna, Parc del Colomer, Font del
Boter
5,73 km
46 m
35 min
Pista asfaltada, pista, carrers i passeig marítim

Oficina de Turisme de Santa Susanna
Tel.: +34 937 679 008
Mercury Village - Avinguda del Mar, s/n
www.stasusanna-online.com/rutesbicicleta

Punt d’Acolliment del Centre BTT
Tel.: 937 679 170 / 637 446 506

INTRODUCCIÓ:
Senzilla ruta que ens descobreix el nucli del poble de Santa
Susanna amb els seus parcs i places i alhora ens duu cap a
l’indret de la font del Boter, proper al centre del poble, però ja
enmig del bosc, on hi ha la font, taules per menjar i bona
ombra a l’estiu.
Amb un desnivell molt petit, curta distància i bons trams de
carril bici, aquesta ruta és apta per a tothom.
INFORMACIÓ PRÀCTICA:
Es recomana dur cartografia de l'
entorn. És necessari proveirse de casc, roba adequada, material per reparar punxades, un
comptaquilòmetres ben ajustat així com aigua i menjar
suficient. Cal evitar les hores de màxima calor a l’estiu. Els
usuaris d’aparells GPS poden descarregar els Tracks des dels
enllaços disponibles a la web de Santa Susanna.

Altres telèfons d’interès
112 Emergències (policia, bombers, assistència mèdica)
061 Ambulàncies

Font del Boter

Santa Susanna – Oficina de Turisme

Pas subterrani de la N-II

Santa Susanna – Oficina de Turisme
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(0,00 km, 3 m) Santa Susanna. Se surt del passeig
marítim, on hi ha l’Oficina d’Informació Turística,
seguint el carril bici en direcció NE.

(3,61 km, 41 m) Arribada a la font del Boter. Es torna
per la mateixa pista fins a la plaça de la Pagesia.

(0,92 km, 3 m) Es trenca a l’esquerra pel carrer
Torrentó de Can Gelat, en un hotel que fa cantonada,
tot seguint el carril bici.

(4,35 km, 12 m) Un cop passada la plaça de la
Pagesia, es trenca a mà dreta pel carrer de Sant
Ramon (S).

(1,34 km, 5 m) Es creua una rotonda i se segueix recte
(NO).

(4,70 km, 7 m) A la plaça de Pau Casals, es gira a mà
esquerra per agafar la Rambla de Pompeu Fabra (NE).

(1,53 km, 6 m) Es passa per sota el pont de la N-II i es
gira a l’esquerra seguint el carril bici (SO).

(4,74 km, 7 m) Girant a mà dreta es va a buscar el
túnel que creua per sota la carretera N-II.

(2,39 km, 8 m) A la rotonda, es gira a mà dreta seguint
el carril bici que voreja la riera de Santa Susanna (NO).

(4,78 km, 7 m) A la sortida del túnel es gira a mà
esquerra per seguir la Rambla de Pompeu Fabra,
paral·lela a la N-II.

(2,65 km, 10 m) Es gira a mà esquerra pel passeig de
Llevant (O).

(4,96 km, 7 m) En una rotonda, es trenca a mà dreta
per anar a buscar la riera de Santa Susanna, que baixa
cap al mar. (SE).

(2,89 km, 12 m) A la plaça de la Pagesia es creua el
carrer del Bou i se segueix una pista que continua cap
al bosc en direcció a la font del Boter (O).

(5,67 km, 2 m) Al final de la riera es gira a mà esquerra
per agafar l’avinguda del Mar en direcció NE.

(3,10 km, 17 m ) Es continua per la pista principal que
puja a mà esquerra.

(5,73 km, 2 m) Arribada a l’oficina d’informació. Final
del recorregut.

(3,36 km, 27 m) Se segueix la pista principal.
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