Blanes - Lloret de Mar: “Els jardins de la Costa Brava”

Iniciem el recorregut al carrer Camadrasa de Blanes

A partir d’aquest punt es passa per la zona de la

que es pot agafar cap al final del passeig, abans

urbanització Cala Sant Francesc de Blanes, on el

d’arribar al port. Seguint aquest carrer s’arriba a la

camí passa pel costat de l’ermita de Santa Bàrbara

Font d’en Romà, des d’on cal seguir les marques de

(3) amb una torre de vigilància i de planta circular

pintura blanques i vermelles del sender de Gran

que data entre els s. XV-XVI.

Recorregut GR 92 (Sender Mediterrani).
Al cap d’uns 1200 metres es passa per davant del
Iniciem el recorregut enfilant-nos al Turó de Sant

Jardí Botànic Pinya de Rosa (4) de Blanes,

Joan, on podem visitar el Jardí Botànic Mar i

conegut per la seva col·lecció de cactàcies.

Murtra (1) amb importants col·leccions de plantes
procedents de tot el món, i tot seguit el Castell de
Sant Joan (2), amb vistes de la vila i de la
desembocadura del riu Tordera.

Per últim, a pocs mestres del final del recorregut hi
ha el castell d’en Plaja (10), que no és visitable,
però que és visible des de qualsevol punt del
passeig de Lloret. En aquesta mateixa zona hi ha el
jaciment arqueològic del turó rodó (11), que es
troba degudament senyalitzat des del camí.

Cal que tinguem en compte que aquest sender no
El següent punt d’interès és l’ermita de Santa
Cristina (5), d’estil barroc neoclàssic construïda
entre 1764 i 1772, a la que es pot accedir seguint la
senyalització vertical. Després de l’ermita de Santa
Cristina, el camí es dirigeix cap a la platja de Fenals,
però abans podem visitar els Jardins de Santa
Clotilde (6) d’estil Renaixentista i situats sobre un
penya-segat amb impressionants vistes al mar.

Un cop passat els Jardins de Santa Clotilde el camí
passa pel passeig de la platja de Fenals (7) i tot
seguit pel Castell de Sant Joan de Fenals (8), al
qual

podem

arribar

desviant-nos

seguint

les

indicacions verticals (5 minuts).

Just abans d’entrar a Lloret de Mar, a la zona de la
punta d’en Rosaris, el camí passa per davant del
monument a la Dona Marinera (9).

és apte per a cicloturisme.

