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1. PUBLICACIONS DE SANTA SUSANNA
REVISTA DE SANTA SUSANNA
Revista oficial de Santa Susanna on es troba la informació essencial sobre la destinació, els punts
d’interès, els allotjaments, les empreses d’activitats turístiques, els telèfons de contacte, entre
d’altres.
Disponible en CAT/CAST/RU i EN/FR/DE del 2019

MAPA DE SANTA SUSANNA
Mapa oficial de Santa Susanna on es troba la informació essencial sobre la destinació, els punts
d’interès, els allotjaments, els telèfons de contacte i inclou falques publicitàries.

Us podeu descarregar el mapa al nostre web: www.stasusanna-barcelona.com
5
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LLIBRET DE PATRIMONI CULTURAL
TORRES DE GUAITA i RACONS DE SANTA SUSANNA
La Oficina de Turisme de Santa Susanna posa a disposició dels turistes dos llibrets que recullen
tota la informació imprescindible de les Torres de Guaita de Santa Susanna, a més d’incloure
una proposta d’itinerari recomanat entre els diferents elements patrimonials i naturals del
municipi amb durada aproximada de 1h 30 minuts. També, es pot trobar al portal web de
Turisme de Santa Susanna en format pdf en català, castellà, anglès i francès.

PRODUCTE LOCAL ARTESANAL
L’Oficina de turisme de Santa Susanna posa a disposició dels turistes del municipi la compra del
producte local artesanal realitzat per Ana Fonoll (artista local). En total són 5 peces de ceràmica
identificatives amb Santa Susanna amb el simbolisme de la Masia de Can Ratés.
El producte local artesanat consta d’una torre de ceràmica (13€), un imant (4€) i tres penjolls
(7€).
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2. RECURSOS CULTURALS

INTRODUCCIÓ
Santa Susanna és una vila amb uns orígens que es remunten al segle XII, quan la vall d’ Alfatà
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.
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MASIA DE CAN RATÉS
Carrer Montseny, s / n,
Santa Susanna

MAS GALTER
Carrer del Bou, 25,
Santa Susanna

CAN BONET D’AVALL
Carrer Miralles, s/n,
Santa Susanna

Casa senyorial del segle
XVII que compta amb una
torre de guaita adossada.
Tot
aquest
conjunt,
juntament
amb
la
immensa piscina, diverses
sales i magnífics jardins
són l’escenari de diferents
actes culturals – El festival
del Solstici- i exposicions
pictòriques.
Aquesta
masia de Santa Susanna és
un indret especial que
ofereix la possibilitat
d’allotjar
reunions,
jornades i altres tipus
d’esdeveniments
com
presentacions
de
productes a prop de
Barcelona.

La torre del Mas Galter és
de planta cilíndrica i
escapçada per la part alta.
Està situada al carrer del
Bou, al costat de la plaça
Lola Anglada i del parc
d’en Colomer. Actualment
és propietat de la família
Pi.
La torre de Can Bonet
d’Avall és de planta
quadrangular. El més
probable és que es va
construir a finals del segle
XV. Les reformes de
millora que es van dur a
terme l’any 1805 la van
arrebossar i la van pintar
de color ocre, a més de
modificar la part més alta.
Això va fer que ara tingui
l’aspecte d’una torre de
quatre segles posterior a la
seva construcció, ja que és
similar a un edifici del
segle XIX.
8
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PLA DE LA TORRE O
TORRE DEL MAR
Avinguda del Mar, s/n,
Santa Susanna

TORRE MONTAGUT
Carrer dels Nards, s/n,
Santa Susanna

VALL XIRAU
Urb. Alt Maresme –
Carrer Formentor, 55

La Torre del Mar segueix el
model cilíndric, però
difereix de les altres torres
de guaita en el diàmetre,
més gran. Així com en la
seva situació. És la torre
que queda situada més a
prop del mar. D’aquesta
manera les andanes del
tren queden al peu de la
torre, fet que il·lustra
perfectament la fusió de
modernitat i tradició de la
vila de Santa Susanna.

La torre Montagut, és una
edificació del segle XIX. És
la torre nº213 de la línia de
torres de telegrafia òptica
civil, del ramal de
Barcelona a la Jonquera.
Com la Torre de Can
Bonet, és de planta
quadrangular però en el
seu cas no ha mai estat
restaurada.

Torre fortificada del segle
XVI – XVII de planta
rodona adossada a una
antiga
masia
ara
convertida en habitatge
d’estiueig,
dins
una
moderna urbanització. Es
conserva en molt bon
estat, un cop restaurada.
Es poden observar les
mènsules de la corsera
defensiva.
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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 Crossiet, 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.
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ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE
SANTA SUSANNA
Plaça Catalunya, s/n,
Santa Susanna

CAPELLA DE SANT
ISIDRE
Plaça Llillota, s/n,
Santa Susanna

L’església parroquial de Santa
Susanna és un edifici senzill
construït durant la postguerra
amb l’esforç de tots els veïns,
els quals hi van treballar de
forma gratuïta per construir-la.
Destaquen les pintures del
presbiteri fetes per Aurelio
Crossiet, un deixeble de Josep
Maria Sert, especialista a
decorar grans espais pintant
sobre una tela recoberta amb
una fina capa d’or. La pintura
central és una al·legoria a
l’Eucaristia. A la dreta hi ha
representat el martiri de Santa
Susanna, mentre que la pintura
de l’esquerra és una visió
fantàstica de la seva arribada al
cel. La cúpula dibuixa un cel de
núvols amb un evangelista a
cada racó.

La capella de Sant Isidre es va
veure
afectada
per
la
construcció de l’autopista del
Maresme. Aquest fet va
comportar que s’hagués de
derruir la construcció original
del 1920, que s’havia aixecat
amb
petites
aportacions
econòmiques dels veïns de
Santa Susanna, per construir-la
novament en 1995 uns metres
més enllà. Ara es troba just a la
plaça de Llillota, en un paratge
natural de gran bellesa, idoni
per passejar i descansar.

11

DOSSIER D’INFORMACIÓ SANTA SUSANNA 2021

CAPELLA DE SANT
CRIST DE BALASCH
Carretera Vella, 6,
Santa Susanna

La coneguda capella del Sant
Crist de Balasch és un petit
oratori del segle XX situat en un
encreuament de camins. Els
viatgers s’hi encomanaven al
sant Crist per prosseguir amb
èxit el seu trajecte. De fet,
encara avui s’hi poden veure
ciris encesos. La capella de Sant
Crist de Balasch es troba al bell
mig del pla de Santa Susanna
que li dona el seu nom. Es de
caràcter privat.

L’antiga
capella
de Santa
Susanna és la que dóna nom a
Riera de Santa Susanna, la localitat i la seva singularitat
és que està adossada a una
s/n,
altra edificació. Un escut de
Santa Susanna
pedra recorda el de Can Ratés,
el que posa en evidència que la
masia i la capella pertanyien a
la mateixa família. De fet, la
capella es troba entre Can
Ratés i Can Bonet, dos edificis
històrics de Santa Susanna. La
capella ha estat restaurada pels
seus propietaris.

ANTIGA CAPELLA DE
SANTA SUSANNA
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ERMITA DE LA MARE Un altre edifici destacable
de Santa Susanna és l’ermita
DE DÉU DE GRÀCIA
Pujada de Gràcia, s/n,
Santa Susanna

de la Mare de Déu de Gràcia,
que es troba dins del terme
municipal i pertany a la
parròquia de Santa Susanna,
tot i que és propietat del
municipi veí de Pineda de Mar.
Va ser construïda per iniciativa
d’un grup de mariners l’any
1715, perquè la verge els
protegís dels naufragis. Va ser
saquejada i incendiada el 1936
i de nou el 1973. L’agost de
1981, a iniciativa del rector de
Pineda, Mn. Ignasi Forcano, va
ser restaurada i el seu interior
recobert amb un magnífic
mosaic al·legòric del mar i les
muntanyes, obra de Josep
Perpiñà i dels seus alumnes.
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MONUMENTS I EDIFICIS SINGULARS
MOLÍ FARINER D’EN
JORDÀ (MOLÍ D’EN
RUFO)
I
PONT
ROMÀNIC

PARET D’EN RATÉS

Aquest antic molí fariner data
de finals del segle XIV. De
l'edifici moliner es conserven
algunes parets, com les d'un
aqüeducte, amb tres arcades,
que conduïen l'aigua fins al
molí. En algun moment també
va ser conegut com a molí de
la taverna.

La Paret d’en Ratés és el nom
amb què es coneix aquesta
conducció d’aigües
construïda al segle XIX.
Constitueix un exemple
d’obra popular i
d’aprofitament dels recursos
hídrics com a part d’una
xarxa per conduir l’aigua fins
a la finca de Can Ratés.

El Búnquer de la Guerra
FORT DE LA GUERRA Civil està situat a la platja de
les Dunes de Santa Susanna, i
CIVIL
formava part d’una línia
d’elements defensius que van
construir els ajuntaments
republicans de la comarca
del Maresme per defensar-se
i vigilar el territori dels avions
nacionals que s’enlairaven
des
de
Mallorca
per
bombardejar
Barcelona
durant la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939).
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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 pícnic habilitades o de grans zones verdes a tocar del centre.

PARC DE LA FONT DEL
BOTER

Tranquil·litat i un entorn
atractiu converteixen al Parc de
la Font del Boter de Santa
Susanna en un indret ideal per
passejar o inclús per passar-hi
tota una jornada. Té una àrea
d’esplai i de lleure que a
l’entrada ofereix una zona de
pícnic,
i
que
va
ser
completament restaurada als
principis de 2019. L’aigua de la
Font, abans anomenada Font
del Ferro, prové d’una antiga
mina.

PARCS INFANTILS

PARC DEL COLOMER

Centre de Santa Susanna

PARC INFANTIL AVINGUDA DEL
MAR

Costat Hotel Onabrava

PARC INFANTIL TORRENTÓ DE
CAN GELAT

Pl. Europa, costat Hotel
Royal Sun Suites

PARC INFANTIL AL CARRER
ALPS

Urbanització Alta Maresme

PARC INFANTIL AL CARRER
ROMANÍ

Urbanització La Vall
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FONTS DEL TORRENTÓ DE CAN GELAT
HORARIS

TEMPORADA ALTA

Del 24 de juny al 31 d’agost.

Tots els dies de 11.00h a
14.00h i de 18.00h a 22.00h.

TEMPORADA MITJA

D’abril fins el 23 de juny i
setembre i octubre.

Tots els dies de la setmana
de 11.00h a 14.00h i de
18.00h a 22.00h.

TEMPORADA BAIXA

De novembre a març.

Caps de setmana i festius de
11.00h a 14.00h.

Si hi ha vent, no es posen en funcionament.



L’obertura i els horaris d’aquestes activitats s’aniran modificant, depenent de la situació sanitària de la COVID-19
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3. 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 a l’àrea agrícola. A la Platja de les Dunes està ubicada la Base Nàutica de Santa
Susanna on es poden practicar tot tipus d’esports nàutics com kayac, windsurf..
●
●
●
●
●
●



Situació: Paral·lela a l’àrea agrícola.
Longitud: 800 metres
Amplada: 75 metres
Tipus: semi urbana
Sorra: 70% de gruix, color daurat
Serveis (durant l’estiu):
- Servei de llogar hamaques
- Servei de lloguer de gandules
- Passarel·la per a persones amb discapacitat
- Punt d’assistència i vigilància sanitària
- Punt de recollida de Dofi Jet (davant Hotel Caprici)

L’obertura i els horaris d’aquestes activitats s’aniran modificant, depenent de la situació sanitària de la COVID-19
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MINI BEACH CLUB
El Mini Beach Club és un dels serveis que la destinació de Santa Susanna posa a disposició dels
turistes que venen a passar les vacances en família. Està obert durant els mesos de juliol i agost
i es troba a la platja de les Dunes, juntament amb la Base Nàutica. Aquest Club Infantil es per
nens de 4 a 12 anys que disposen d’entrada gratuïta si estan allotjats als allotjaments de Santa
Susanna i accedeixen amb el departament d’animació corresponent de cada allotjament, el qual
els acompanya amb el servei de Cuc gratuït fins al club infantil.
www.santasusanna-barcelona.com
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BASE NÀUTICA
La Base Nàutica de Santa Susanna ofereix cursos de vela lleugera, windsurf o caiac de mar. A
més, lloga diferents tipus de material (per hores, dies, abonaments i temporades). Disposa d’un
casal de mar per a nens i nenes, que els aproparà a la cultura nàutica, al creixement del mar i els
animarà a practicar esport.

www.bnsantasusanna.com
www.santasusanna-barcelona.com
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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 disposa del distintiu Biosphere Destination, que com a destinació turística
assumeix els principis següents: la seva gestió sostenible, pel desenvolupament econòmic i
social, per la conservació i millora del patrimoni cultural, la conservació ambiental, la qualitat i
seguretat i la implicació del visitant.

●
●
●
●
●
●

Situació: A davant 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):
- Servei de lloguer d’hamaques
- Servei de lloguer de gandules
- Guinguetes de begudes
- 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
- Punt de recollida de Dofi Jet Boats (davant Hotel Tahití)
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PLATJA DE LES CALETES
La platja de les Caletes es caracteritza per disposar de petites cales formades per roques que les
separen.
●
●
●
●
●

Situació: A davant de l’estació renfe.
Longitud: 300 metres
Amplada: 25 metres
Tipus: semi urbana
Sorra: 70% de gruix, color daurat.
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CAMPANYA CUIDA SANTA SUSANNA
“Cuida Santa Susanna”, la nova campanya de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de
Barcelona per mantenir les platges netes.
L’Ajuntament ha iniciat una campanya de sensibilització entre els turistes i els residents al poble
per mantenir les platges netes. L’acció es va decidir al Consell Sectorial de Turisme i té com a
objectiu protegir les nostres platges que són unes de les més apreciades de la costa de
Barcelona. A més, treballant per mantenir el litoral de Santa Susanna net de plàstics, vidres,
bosses, etc és una manera de contribuir a salvaguardar la sostenibilitat del Mediterrani.
La campanya consisteix en un seguit d’anuncis verticals, que es distribueixen pel poble, on es
demana que no es deixin plàstics a la platja i es fa pedagogia del material que s’ha de llançar a
cada contenidor. A les platges ja estan situats els plafons de la campanya a més de la informació
on les quals disposen els punts de socorrisme de les mateixes. A més, es disposa de suports per
posar una bossa de plàstic dins i així potenciar la recollida de la brossa que es generi a la platja.

#CuidaSantaSusanna
#TakeCareSantaSusanna
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4. ACTIVITATS A SANTA SUSANNA
MINI BEACH CLUB
Dades de contacte
Lloc: Platja de les Dunes s/n
Telf. 93 767 90 08 / 637 44 65 06
Email: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.stasusanna-barcelona.com

Descripció de l’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 passars’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.

Horari
Juliol i agost de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 18.00h.
Preu 2020
3€. Gratuït per als nens i nenes allotjats als hotels de Santa Susanna, amb horaris convinguts
(segons activitats i/o animadors). I/o amb polsera identificativa.
Transport
Amb el carrilet gratuït per als nens i nenes i els seus animadors, en els dies marcats per cada
hotel.
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CYCLING SANTA SUSANNA
Dades de contacte
Lloc: Santa Susanna
Telèfon: 93 767 84 41 (ext.6) / 93 767 90 08
Email: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.cyclingsantasusanna.com
Descripció de l’activitat
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

▪

5 Rutes Ebike disponibles a la web
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/rutes-ebike/

▪

Allotjaments especials per a ciclistes que ofereixen: lloc segur per guardar
bicicletes, eines imprescindibles, sala de massatges…
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ACTIV NATURA
Dades de contacte
Lloc: Camí de la Riera s/n
Telèfon: 686 799 151
Email: info@activnatura.com
Web: www.activnatura.com

Descripció de l’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.
Consultar preus de les activitats.
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FUTBOL GOLF SANTA SUSANNA – BARCELONA
Dades de contacte
Lloc: Can Rosich
Telèfon: 686 799 151
Email: info@futbolgolfbarcelona.com
Web: www.futbolgolfbarcelona.com

Descripció de l’activitat
L’objectiu del joc és arribar amb la pilota del punt de sortida fins arribar al forat amb el mínim
de tocs possible. Futbol Golf Barcelona oferirà durant tot l’any la possibilitat de practicar aquest
nou esport. El Futbol Golf és ideal per tothom, famílies, grups d’amics, empreses, equips
esportius, escoles etc
Horari
Obert tot l’any.
Juliol i agost de 10:00h a 19:00h
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
Lloc: Santa Susanna
Telèfon: 659 95 18 32
Email: info@trenesturisticos.info
Web: www.trenesturisticos.com

Descripció de l’activitat
Parades
Hotel Indalo Park, Hotel Don Angel, Estació Renfe, Hotel Santa Susanna Resort i Centre Santa
Susanna.
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).

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.
Preu de l’activitat 2020
● Ruta Blava: 4,80€ adults i 3,80 € nens de entre 4 i 7 anys.
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DOFI JET BOATS
Dades de contacte
Lloc: Santa Susanna
Telèfon: 972 35 20 21
Email: info@dofijetboats.com
Web: www.dofijetboats.com

Descripció de l’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 condicionat, música i bar.
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
Telèfon: 616 069 025
Email: bs77498@gmail.com
Web: www.nouranxomestres.com

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 i
excursions escolars.
Preus 2021
Excursió 1 hora:
- Adult 24€
- Nen 21€ (menys de 12 anys)
Excursió 1 hora 30 minuts:
- Adult 28€
- Nen 25€
Excursió 2 hores:
- Adult 34€
Horaris
De les 10 del matí a 7 de la tarda a l’estiu, i de 10 del matí a 5 de la tarda a l’hivern.
(Trucar per reservar hora)
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PLAYA AQUAPARK
Dades del contacte
Lloc: Platja de Llevant (davant H·TOP Royal Sun)
Telèfon: 620 879 079 – 638 143 791
Email: 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.
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CAMÍ DE SANT JAUME – VIA MARINA
Dades del contacte
Lloc: Oficina de Turisme, Av. del mar s/n
Telèfon: 93 767 90 08
Web: www.stasusanna-barcelona.com
Email: oi.turisme@stasusanna.org

Descripció activitat
El nou traçat, el primer de Catalunya que discorre pel litoral i que rep el nom de “Camí de Sant
Jaume“, ja ha arribat al municipi i s’adhereix, de fet, a la senyalització de la via Marina, tal com
es coneixerà el traçat de la romana Via Augusta.
El projecte preveu incloure a la ruta compostel·lana del Maresme la senda dels camins de
la Guerra Civil, que marquen, entre altres, alguns dels búnquers de l’època que es troben al llarg
de la costa.
L’Oficina de Turisme és el punt de segellat pels peregrins i també es poden comprar les
credencials. Preu: 2€.
Horaris
Horaris d’atenció de 9.00h a 13.00h de febrer a novembre de dilluns a divendres. De Setmana
Santa a octubre caps de setmana de 10.00h a 13.30h.
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GYMKANA FAMILIAR DE SANTA SUSANNA
Dades del contacte
Lloc: Oficina de Turisme, Av. del mar s/n
Telèfon: 93 767 90 08
Web: www.stasusanna-barcelona.com
Email: oi.turisme@stasusanna.org

Descripció activitat
La Gymkana de Santa Susanna consisteix en fer un recorregut al llarg del municipi en família i
mitjançant diverses preguntes anar descobrint la cultura i els elements més característics de
Santa Susanna a fi de respondre totes les preguntes.
És una activitat gratuïta on s’ha de recollir la gimcana a la Oficina de Turisme i un cop acabada
entregar-la a la mateixa oficina. Es lliurarà un premi per cada gimcana entregada fins a fi
d’existències.
Horaris
Horaris d’atenció de 9.00h a 13.00h de febrer a novembre de dilluns a divendres. De Setmana
Santa a octubre caps de setmana de 10.00h a 13.30h.
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LA INCREÏBLE GUIA DE LA IAIA DEL MARESME
Dades del contacte
Lloc: Consorci de Promoció Turística del Maresme
Telèfon: 93 741 11 61
Web: www.laiaiadelmaresme.cat
Email: info@turismemaresme.cat

Descripció activitat
Acompanyeu a la iaia, i al seu inseparable amic Picotet, en un recorregut pels racons més
emblemàtics de la comarca del Maresme.
Es tracta d’una guia pensada per descobrir i jugar on hi trobareu tant informació sobre llocs
d’interès turístic al Maresme com enigmes, tresors i ximpleries que mantindran l’interès dels
exploradors més joves en tot moment.
Santa Susanna forma part de la Ruta 2 juntament amb Pineda de Mar i Calella.
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5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
WATER WORLD
Dades del contacte
Lloc: Carretera de Vidreres, km 1.2 (Lloret de Mar)
Telèfon: 972 36 86 13
Whatsapp: 630 043 229
Email: waterworld@waterworld.com
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 bus
Hotel Montagut Suites
Horari anada: 9.15h – 11.15h
Horari tornada: 16h – 18h
Preus 2020
Adults: 35€
Nens (0,80m a 1,20m): 20 €
+65 anys: 20€
-0,80cm: gratis
Preus especials per a grups de més de
25 persones:
+1,20cm: 28,5€
0,80m a 1,20m: 17€
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MARINELAND
Dades del contacte
Lloc: Carretera de Malgrat a Palafolls, s/n
Telèfon: 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.
Preus 2020
Adults: 29€ - Nens (de 5 a 10 anys) i més de 65 anys: 19€ - Mini (de 3 a 4 anys): 12€
Preus especials per grups de més de 15 persones.
Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït:
Parades bus
Santa Susanna Resort Hotel, Renfe Bus Stop, Hotel Don Angel*, Hotel Riviera
*no funciona els dies de mercat
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6. 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 26 establiments,
dels quals; 8 són hotels de 4 estrelles superior, 7 són de 4 estrelles, 4 són de 3 estrelles, també
hi ha 1 hostal, 4 apartaments, 2 càmpings (1 de 2ª categoria i 1 de 3ª) i 1 casa rural.
HOTELS / APARTHOTELS
Alegria Mar Mediterrania ****sup
www.alegria-hotels.com
Aqua Hotel Montagut Suites ****sup
www.aquahotel.com
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****sup
www.aquahotel.com
Hotel Alegria Caprici Verd ****sup
www.alegria-hotels.com
Hotel DWO Sirius by Checkin****sup
www.dwosirius.com
Hotel HTOP Royal Sun Suites ****sup
www.htophotels.com
Hotel Mercury ****sup
www.hotelmercury.com
Hotel Tahiti Playa ****sup
www.tahitiplaya.com
Aqua Hotel Aquamarina & SPA ****
www.aquahotel.com
Hotel Caprici ****
www.hotelcaprici.com
Hotel Florida Park ****
www.grupflorida.com
Hotel HTOP Royal Sun ****
www.htophotels.com
Hotel Indalo Park ****
www.indalopark.com
Hotel Montemar Maritim ****
www.montemarmaritim.com
Hotel Riviera ****
www.hotelriviera.cat
Hotel Alhambra ***
www.hotelalhambra.net
Hotel Don Angel ***
www.hoteldonangel.com
Hotel HTOP Summer Sun ***
www.htophotels.com
Hotel Santa Susanna Resort ***
www.santasusannaresort.com
Aparthotel Odissea Park ****
www.odisseapark.com
APARTAMENTS
Alegria Chic Apartaments
www.alegria-hotels.com
Apartaments Bon Repòs
www.apartamentsbonrepos.com
Tahiti Playa Suites ****sup
www.tahitiplaya.com
CASES RURALS / HOSTALS
Can Rosich
www.canrosich.com
Hostal Casa Feliu
www.casafeliu.com
CAMPINGS
Camping Bon Repòs
www.campingbonrepos.com
Camping El Pinar Playa
www.elpinarplaya.com
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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

RESTAURANTS I BARS
COMERÇOS D’ALIMENTACIÓ (CARNISSERIA,
FLECA, SUPERMERCAT, ETC.)
ESTANC- PAPEREIA
CENTRE DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA
BANCS
IMMOBILIARIES
VETERINARI
BENZINERA I TALLER MECÀNIC
CORREUS
CENTRE D’ATENCIÓ MÈDICA I FARMÀCIA

ESPAIS SUSANNA N-II

BARS I RESTAURANTS
COMERÇOS D’ALIMENTACIÓ (SUPERMERCAT
CARREFOUR, PALAU DEL VI, XARCUTERIA,
ETC.)
COMERÇOS DE ROBA I CALÇAT
TELEFONIA MÒBIL
MOBLES
JOGUINES
ANIMALS
PAPERERIA
RENTAT DE COTXES
AGÈNCIA DE VIATGES
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA
LAMPISTERIA
PARC D’ENTRETENIMENT INFANTIL

ZONA HOTELERA

RESTAURANTS I BARS
COMERÇOS DE ROBA I CALÇAT
COMPLEMENTS
BOTIGUES DE REGALS
ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
ESTANC
LLOGUER DE COTXES
CENTRE MÈDIC I FARMACIA

I

AGÈNCIA DE VIATGES
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MERCATS
MERCAT SETMANAL

AVINGUDA DEL MAR

Cada dimarts al matí a partir
de la primera setmana
d’abril fins a l’octubre.

CENTRE DEL POBLE

Tots els dissabtes al matí,
durant tot l’any.

MERCAFIRA

Tots els diumenges de 8.00h
a 15.00h al costat del
Carrefour, durant tot l’any.

MERCAT ARTESANAL

AVINGUDA DEL MAR

Cada tarda de 19.00h a
24.00h, a partir de l’1 d’abril
fins a l’octubre.

MERCAT DEL TRASTO

RAMBLA DELS PAÏSOS
CATALANS

Primer i tercer dissabte de
mes, durant tot l’any.
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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
HOSPITALS

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

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 dirigirse 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).

EMPRESA BARCELONA BUS SAGALÉS

BUS

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: 7.35€ al centre de Barcelona i 11,85€ a l’aeroport.
Durada del trajecte 1h i 25minuts fins a l’aeroport.
Hi ha horari d’hivern i horari d’estiu.
Sagalés Airportline 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

Línia N-82 Servei nocturn: Malgrat de Mar – Mataró –
Barcelona
Parades Sta. Susanna: Hotel Alhambra, Urb. Susanpark i
Casa Feliu.
Durada del trajecte 1h aprox.
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Hi ha horari de diumenges a dijous i de divendres a
dissabte.
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).



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: 2.40€ (integrat
a la xarxa ATM, accepten qualsevol tipus de targeta de la
xarxa)
Durada del trajecte 15 minuts.

BUS EXPRESS 

Des de Calella a Lloret de mar
www.expresscalellalloret.com
Preu 2020 del bitllet sencill: 7€.
Preu 2020 del bitllet anada i tornada: 12,5€.

BUS 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.

BUS WATER WORLD*

Des de Santa Susanna hi ha servei d’autobús gratuït de
maig a setembre.
Parades a Santa Susanna: Hotel Montagut Suites.

BUS ILLA FANTASIA*

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.

L’obertura i els horaris d’aquests serveis s’aniran modificant, depenent de la situació sanitària de la COVID-19
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ASSOCIACIÓ DE TAXISTES DE
SANTA SUSANNA

TAXI

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 Alhambra.
Tarifes 2020:
Aeroport de Barcelona: 122€
Aeroport de Girona: 57€
Barcelona Centre: 95€
Calella: 15€
Pineda: 9€
Malgrat de Mar: 8,00€
Blanes: 17€
Lloret de Mar: 26€
Tossa de Mar: 50€

LINIES URBANES
TRANSPORT SANTA
SUSANNA
TREN TURÍSTIC:
TRENET CUC

Itineraris: 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.
Parades a Santa Susanna: Cantonada Hotel IndaloPark,
Hotel Don Angel, 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 2020:
● Ruta Blava: 4,80€ adults i 3,80 € nens de
entre 4 i 7 anys
Durada del trajecte 1h.
Els horaris varien segons temporada, consultar-los.
Tel. 659 95 18 32
info@trenesturisticos.info



L’obertura i els horaris d’aquests serveis s’aniran modificant, depenent de la situació sanitària de la COVID-19
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LLOGUER DE BICICLETES
LLOGUER DE BICICLETES



DESCENT

Avinguda del mar, s/n
Santa Susanna
Tel. 637 877 997
info@descent.cat
www.descent.cat
Horari: 9.00h a 20.00h

CATBIKE

Avinguda Costa Brava, 138
Malgrat de Mar
Tel. 93 761 91 28
info@catbike.net
www.catbike.net

L’obertura i els horaris d’aquests serveis s’aniran modificant, depenent de la situació sanitària de la COVID-19
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TELÈFONS D’INTERÈS

ENTITAT

TELÈFONS D’INTERÉS
TELÈFON

HORARI

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESQUADRA

93 767 84 41
680 66 16 61
088

9-15h
9-14h
24h

AMBULÀNCIES I BOMBERS

112

24h

DEPARTAMENT DE TURISME DE SANTA
SUSANNA

93 767 84 41 (ext. 6)

9-14h

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

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

TAD

900 69 65 66

7-20h

ESGLÈSIA PARROQUIAL

93 767 82 04

RÀDIO SANTA SUSANNA
TAXI STA. SUSANNA

93 767 88 19
93 767 85 71
932 983 383
902 400 500
972 186 600
972 186 708
902 13 00 14

AEROPORT BARCELONA
AEROPORT GIRONA
BARCELONA BUS

Dissabtes 20h
Diumenges 12h
91.7 FM
24h
24h
24h
9-18h
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7. AGENDA D’ACTIVITATS
ESDEVENIMENTS CULTURALS
•

FESTA MAJOR DE SANTA SUSANNA
El carrer s’omple de gent per la Festa Major. El temps de l’agost i la programació ho
porten. Hi pots trobar activitats per als més petits com la tradicional cursa de cintes, la
festa de l’escuma, o la xeringada i activitats per a tota la família com la trobada de
gegants, la cercavila, els castells, les sardanes, el correfoc o la trobada de puntaires,
entre d’altres. Tampoc et pots perdre els sopars de carrers, el castell de focs, els diversos
balls i les Barrakes a la platja de les Dunes.
www.santasusanna-barcelona.com

•

FESTA DEL BOLET
Diada gastronòmica que es celebra al mes de novembre en el Parc del Colomer amb
activitats relacionades amb el bolet: mercat de productes de temporada, exposició de
bolets, jornada gastronòmica, tallers, etc.
www.santasusanna-barcelona.com
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•

FESTIVAL MICRÒMETRE
A principis de setembre té lloc el Festival Micròmetre, un format de festival que presenta
espectacles de petit format de teatre, poesia, circ, dansa etc. i propostes interactives en
els diferents espais singulars que ofereix la Masia de Can Ratés, com per exemple la
torre de guaita, la piscina o els jardins.
https://www.festivalmicrometre.cat/

•

FESTIVAL DEL SOLSTICI
A les portes d’estiu, la Masia de Can Ratés acull el Festival Familiar del Solstici destinat
al públic familiar amb una programació per a totes les edats: espectacles de màgia,
tallers, activitats, parades d’artesans i una oferta musical molt atractiva amb grups
catalans molt reconeguts.
www.santasusanna-barcelona.com
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•

FESTIVALET
El poble és una destinació on fan cap, sobretot, famílies. Per això, pensant en la gent del
poble i en els visitants, la programació cultural va cada cop més encaminada cap a
aquest sector. El Festivalet n’és un clar exemple. Petits i grans gaudeixen dues vegades
a l’any d’obres de petit format en múltiples gèneres artístics: música, teatre, dansa… El
Festivalet és un certamen que s’obre pas, sense córrer però sense parar, dins la
programació cultural de Santa Susanna.
www.santasusanna-barcelona.com

•

PESSEBRE VIVENT
Can Ratés acull durant les Festes de Nadal, des de l’any 1999, la representació del
Pessebre Vivent a iniciativa de l’Esbart Dansaire de Santa Susanna i amb la col·laboració
dels veïns del poble, amb més de 150 figurants i col·laboradors, que hi participen
generosament.
www.santasusanna-barcelona.com
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ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
•

SANTA SUSANNA BIKE FESTIVAL – COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT
Santa Susanna, localitat del litoral barceloní compta amb una ubicació privilegiada,
disposant de platja i una excepcional zona de muntanya. Tan increïble és el seu terreny
muntanyós que, tot i estar situat a només uns minuts de la mar, el circuit de Santa
Susanna està en el calendari de la Copa Catalana Internacional BTT passant directament
a ser un dels més ben valorats pels participants. Un traçat amb dos enders revirats, dures
ascensions i una llarga baixada final que el converteix en un dels traçats més complets
del calendari. Dur, divertit i natural, és un circuit amb qualitat per a una prova de
caràcter internacional.
www.copacatalanabtt.com/
www.santasusanna-barcelona.com

•

TRIATLÓ SANTA SUSANNA
Com cada any el mar espectacular de Santa Susanna ens farà gaudir de la natació, la
bicicleta i de córrer amb un recorregut original i proper a la costa. Aprofitant la
localització del municipi amb el mar i la muntanya. La Triatló està oberta a tots els
ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament, ja que compta amb un número de
places limitades.
www.lifeforevents.com
www.santasusanna-barcelona.com
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•

CAMPIONAT BODYBUILDING & FITNESS
Santa Susanna és converteix en la capital del fitness a nivell europeu amb participants
vinguts d’arreu del territori per competir pel campionat d’Europa de fitness i
bodybuilding de les diferents categories de sènior, junior i màster. L’esdeveniment es
realitza al pavelló d’esports de Santa Susanna.
www.ifbbspain.com
www.santasusanna-barcelona.com

•

RAID HIPIC INTERNACIONAL BCN SANTA SUSANNA
Santa Susanna acull el Raid Hípic més antic d’Europa, competició organitzada per la
Federació Catalana d’Hípica, la Federació Espanyola i el Club Hípic de Garbí, i és
considerada un dels millors Raids del món. Santa Susanna mostra durant aquesta
jornada la seva situació privilegiada entre mar i muntanyes i la capacitat d’oferta
d’allotjaments i serveis amb la que compta.
www.federacio-catalana-hipica.cat
www.santasusanna-barcelona.com
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•

DUATLÓ INFANTIL
Prova esportiva infantil amb participants vinguts d’arreu de Catalunya amb un màxim
de 150, que vol incentivar la pràctica de l’esport i els valors esportius, la companyonia i
l’ajuda mútua entre els esportistes més petits. El duatló inclou una prova per equips
amb esportistes de diferents edats que han de superar units.
www.trikids.net/
www.santasusanna-barcelona.com
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8. APP INVENTRIP
L’aplicació Inventrip és una aplicació gratuïta i, a la vegada, una plataforma online on trobaràs
tota la informació de Santa Susanna al teu mòbil, tablet o pc. És una eina que et permetrà visitar
i dissenyar la seva estància a mida a Santa Susanna a través d’un mapa digital georeferenciat
amb els recursos turístics més interessants.
Al llarg del municipi es poden trobar un total de 20 beacons, que funcionen per Bluetooth i
informen dels elements més importants que es troben al voltant de les senyals.
-

Allotjaments
Mercats
Cultura (activitats culturals, torres de guaita, patrimoni cultural, escultures).
Patrimoni natural (platges i parcs)
Activitats i serveis turístics (informació turística, serveis de transport, activitats
aquàtiques, activitats esportives, centres comercials, gasolineres).
Esdeveniments culturals i esportius.
Seguretat (covid19, policia, centres mèdics, farmàcies).
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9. OFICINA DE TURISME DE SANTA SUSANNA
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.

Av. del Mar, s/n – Mercury Village
Tel. +34 93 767 90 08
Fax 93 767 76 52
Mail: oi.turisme@stasusanna.org
Web: www.stasusanna-barcelona.com

HORARIS
TEMPORADA BAIXA

De l’1 de febrer a Setmana
Santa i novembre.

De 9.00h a 13.00h de dilluns
a divendres.

TEMPORADA MITJA

De Setmana Santa fins el 30
de juny i de l’11 de setembre
al 31 d’octubre.

De 9.00h a 13.30h de dilluns
a divendres. Caps de
setmana i festius de 10.00h a
13.30h.

TEMPORADA ALTA

De l’1 de juliol fins el 10 de
setembre.

De 9.00h a 14.00h i de
17.00h a 19.00h de dilluns a
divendres. Caps de setmana i
festius de 10.00h a 13.30h.

TANCAT

Desembre i gener
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QUALITAT DEL SERVEI TURÍSTIC
L'Oficina de Turisme de Santa Susanna compta amb varis segells que garanteixen la qualitat dels
seus serveis, així com el compliment de criteris mediambientals i d'accessibilitat.

Q DE QUALITAT
L'Oficina de Turisme de Santa Susanna treballa cada any en compliment dels estàndards de
qualitat de la marca Q de Qualitat Turística atorgada per ICTE. La certificació es va concedir per
primera vegada al desembre de 2008, per tant, fa onze anys que s’ha renovat el segell
anualment, en compliment dels seus requisits.

DISTINTIU BIOSPHERE

L'Oficina de Turisme de Santa Susanna disposa del distintiu Biosphere des de l’any 2017, una
renovació anual contínua que garanteix la qualitat de la seva política de desenvolupament
sostenible.
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PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
L’oficina de Turisme de Santa Susanna forma part de la xarxa de Punts d’informació Turística de
Maresme, un projecte que neix de l'Oficina Tècnica de Turisme, de Gerència de la Diputació de
Barcelona i la coordina al Maresme, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Amb aquesta iniciativa es busca millorar la qualitat de la informació turística que s’ofereix en el
territori, crear una xarxa d’informació turística públic-privada i donar el reconeixement formal
de la tasca d’informar i assessorar que molts dels establiments i serveis turístics ja estan duent
a terme.

CERTIFICAT SAFE TOURISM
L'Oficina de Turisme de Santa Susanna va sol·licitar i rebre el 2020 el segell Safe Tourism, atorgat
per l'Institut de la Qualitat del Turisme Espanyol (ICTE), amb l'objectiu de ser reconegut
oficialment com a establiment que compleix les mesures higiènic-sanitàries per la prevenció dels
riscos davant de la Covid19.
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MARCA TURISME FAMILIAR
Santa Susanna forma part del segell de Destinació de Turisme Familiar – Platja en Família de
l’Agència Catalana de Turisme. Ha de complir amb un total de 13 paràmetres: informació sobre
horaris i connexions de transport, guia de seguretat i serveis certificats en la marca de turisme
familiar; programa d’activitats lúdiques esportives i culturals; informació sobre activitats per
infants; informació sobre hospitals, farmàcies i CAP; informació sobre les atraccions turístiques:
enquestes de satisfacció: plànols de la destinació; informació meteorològica; informació sobre
aparcament; plànols de senderisme i BTT; polseres identificatives; accés per als cotxes.

PUNT D’ACOLLIMENT DEL CENTRE BTT
L’Oficina de Turisme actua com a punt d’acolliment del Centre BTT de Santa Susanna i té
l’objectiu d’oferir informació turística i serveis complementaris relacionats amb la pràctica de la
bicicleta tot terreny, considerada una activitat esportiva i de lleure. Al mateix temps, esdevé el
punt de partida dels diferents itineraris senyalitzats i totes les rutes sumen un mínim de 100
quilòmetres per facilitar al màxim els recorreguts i el coneixement de la riquesa natural,
paisatgística i cultural de Santa Susanna.
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10.

CONTACTE
Oficina de Turisme de Santa Susanna
Avinguda del Mar, s/n. Mercury Village
08398 Santa Susanna
+34 93 767 90 08

Departament de Turisme de l’Ajuntament de Santa Susanna
Plaça Catalunya s/n
08398 Santa Susanna
+34 93 767 84 41 (ext. 6)

Correus de contacte :
oi.turisme@stasusanna.org
info@satsusanna-barcelona.com

Web corporativa oficial de turisme:
www.stasusanna-barcelona.com

Xarxes socials:
Facebook: /santasusannaturisme
Instagram: @santasusanna_cat
Twitter: @stasusanna_cat
Youtube: /stasusanna

Aplicació:
Inventrip / Santa Susanna
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