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Al Maresme, viu el Mar
Ja coneixes els beneficis d’estar 
en contacte amb el mar?

Ara és l’hora de gaudir del mar Mediterrani! Fes-ho al teu ritme 
al Maresme, una destinació que et sorprendrà.

A pocs quilòmetres de la ciutat de Barcelona, t’hi esperen 52 
quilòmetres de platja i 5 ports esportius. Aprofita el clima suau 
i assolellat tot l’any per practicar el teu esport preferit. Navega 
a vela per les aigües del Mediterrani, rema o diverteix-te amb 
esports com el caiac, l’esquí aquàtic o el ioga sobre una taula 
de paddle surf. 

Si les onades et criden, tenim propostes perfectes perquè 
practiquis el teu equilibri sobre la taula de surf, windsurf, kite o 
paddle surf, tu tries. Però les opcions no acaben aquí. 

Submergeix-te al món submarí de la Mediterrània i descobreix 
una meravella natural sense rivals. Al Maresme hi tenim una 
prada de posidònia oceànica davant la ciutat de Mataró, que és 
una de les més importants  quant a extensió.

· Disminueix l’estrès
· Ajuda a cicatritzar la pell i en millora l’aspecte
· Millora problemes respiratoris
· Afavoreix el metabolisme
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Els ports del Maresme
Al Maresme hi trobaràs cinc ports esportius, de sud a nord: el 
port del Masnou, Marina Port Premià, el Port de Mataró, Port 
Balís i el port d’Arenys de Mar.

En aquests ports podràs atracar la teva embarcació o fer ús del 
servei de charter. A més compten amb una excel·lent oferta de 
serveis, de restauració, compres i oci.
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Port Esportiu del Masnou
El Port Esportiu del Masnou ofereix la possibilitat de combinar 
unes modernes instal·lacions per a les embarcacions i uns ex-
cepcionals serveis de primera classe per a tota la família.
A un pas de Barcelona ciutat, amb la comoditat d’unes bones 
comunicacions i un entorn natural fascinant. La ubicació del 
Port del Masnou és immillorable. 

Contacte:
Apartat de correus, 95 

Torre de Control, s/n
08320 El Masnou
Tel. 93 540 30 00

portmasnou@portmasnou.es
www.portmasnou.com

1.058 amarradors 
(fins a 22 metres)

Base nàutica per 
a vela lleugera

Club nàutic
i escola de vela

Vestuaris amb 
dutxes

Zona pesquera

Varador 
de 6000 m2

Aparcament

Benzinera

Lavabos

Servei de 
reparacions

Exposició permanent 
d’embarcacions d’ocasió

Compravenda 
d’embarcacions

Charter i activitats d’oci

Serveis nàutics (serveis tècnics, asses-
sorament, assegurances, brokerage...)

Clubs esportius

Escola de vela

Capitania

Zona wifi

Restaurants i bars

Instal·lacions Serveis

Bugaderia

Seguretat i 
marineria 24 hores



Ports i experiències nàutiques 
a la Costa del Maresme 5

Descobreix el Masnou 
i el seu entorn Enoturisme

Platja

Oferta
cultural

Restauració

Patrimoni
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Marina Port Premià
Marina Port Premià gaudeix d’una privilegiada ubicació. La seva proximi-
tat a Barcelona, la variada oferta d’oci i els camps de golf de la zona fan 
d’aquest port esportiu un atractiu destí de ràpid i fàcil accés. 
A Premià hi trobaràs un port tranquil, segur i de fàcil maniobra que comp-
ta amb tots els serveis que puguis necessitar i un ampli equip de professi-
onals i d’operadors per fer la teva estada més còmoda i agradable.

554 amarradors 
(9 -30m)

Aparcament

Supermercats i altres 
comerços (8)

Àrea recreativa (tirolina, parc 
infantil, skate park, petanca, 
ping pong, zona fitnes)

Submarinisme

Comerços nàutics

Restaurants i 
Cafeteries (8)

Capitania

Zona wifi

Varador 
de 12.500 m2

Seguretat i 
marineria 24 hores

Contacte:
Camí Ral s/n Port Esportiu

08330 Premià de Mar
Tel. 93 754 91 19

info@marinapremia.com 
www.marinapremia.com 

Instal·lacions Serveis

Club nàutic

Bugaderia

Aigua i llum

Vestuaris

Recollida selectiva 
de residus
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Enoturisme

Cultura

Golf

Gastronomia

Patrimoni

Descobreix Premià de Mar
i el seu entorn
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Consorci Port de Mataró
El port de Mataró és el més gran del Maresme amb 1.080 amarraments, 
amb moderns serveis i un hotel de qualitat. Disposa de bones comunica-
cions amb l’interior, la costa i l’estació de rodalies al costat. Recentment 
se n’ha renovat la zona comercial i s’ha engegat un pla de dinamització 
amb nombroses activitats.
Atès que està situat davant l’alguer de posidònia té una especial cura en 
els aspectes ambientals, fet que l’ha portat a aconseguir l’exigent certificat 
EMAS i la Bandera Blava europea a la qualitat de manera ininterrompuda 
durant els últims anys. Actualment està fent una aposta pel turisme blau 
i sostenible. Aquest recurs natural també fa que sigui la base de nombro-
sos esports nàutics i subaquàtics.

1080 amarradors 
(7-50m)

Base nàutica

Creu Roja

Bugaderia

Dutxes i banys

Varador 
(travel 100 t)

Aparcament i punts de re-
càrrega de vehicles elèctrics

Benzinera

Hotel

Venda i lloguer 
d’embarcacions

Restaurants i bars

Zona wifi

Clubs esportius

Escola de vela

Activitats subaquàtiques 

Centre comercial

Botigues nàutiques

Instal·lacions Serveis
Contacte:

Passeig del Callao, s/n
08301 Mataró

Tel. 93 755 09 61
info@portmataro.com

www.portmataro.com 
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Mercats

Senderisme
Posidònia

Enoturisme

Patrimoni

Cultura

Descobreix Mataró
i el seu entorn
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Port Balís
El Port Balís es troba en un punt estratègic del Mediterrani i és l’escala idò-
nia per a les rutes a la Costa Brava i el golf de Lleó que provenen del sud o 
cap a les Balears i la Costa Daurada des de llevant i nord-est.
El Balís està situat a Sant Andreu de Llavaneres, al costat de les viles de 
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac. Aquestes localitats formen el 
que s’anomena “Les Tres Viles”, un entorn privilegiat gràcies al seu micro-
clima, la seva gastronomia i la seva situació privilegiada dins la costa del 
Maresme.
El Port Balís ofereix una àmplia gamma de serveis i instal·lacions que 
s’adapten a les necessitats dels usuaris.

764 amarradors 
(fins a 30 metres)

Capitania

Piscina d’aigua salada de 
25 m i pistes de paddle

Marina seca

Varador 

Aparcament

Benzinera

Hivernada i pupil·latge

Servei  meteorològic

Escola nàutica i de vela

Restaurants

Supermercat i bugaderia

Submarinisme

Rentat d’embarcacions

Tallers de manteniment i reparació: 
serveis auxiliars d’electricitat, electrònica, 
tapisseria i subministraments

Zona wifi

Comerços nàutics (16)

Contacte:
Carretera N-II Km 651,5

08392 Sant Andreu 
de Llavaneres

Tel. 93 792 99 00
esports@cnelbalis.com 

www.cnelbalis.com

Instal·lacions Serveis

Bugaderia

Lavabos amb dutxes
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Golf

Gastronomia

Cultura

Descobreix Sant Andreu de Llavaneres 
i el seu entorn

Aigües
termals
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Port d’Arenys de Mar
Fundat l’any 1952, el port d’Arenys de Mar és un atractiu port pesquer i 
esportiu situat a 22 milles de Barcelona i a 13, de la Costa Brava. El Club 
Nàutic d’Arenys, que gestiona el port esportiu, ofereix lloguer i venda 
d’amarraments i compta amb una base nàutica amb activitats de mar 
com paddle surf, windsurf, vela lleugera, caiac, submarinisme i cursos di-
versos. També hi ha una escola de vela i s’hi organitzen regates socials.

611 amarradors 
(6-20 metres)

Benzinera

Instal·lacions

Pesca

Wifi

Restauració

Flotes de vela lleugera

Base nàutica

Escola de vela

Serveis

Vela adaptada

Creuers

Terrassa / solàrium

Vestuaris i taquilles

Piscines (per a mem-
bres del Club Nàutic)

Campionats i regates

Contacte:
Club Nàutic Arenys de Mar

Zona portuària, s/n
Apt. Correus, 44

08350 Arenys de Mar
Tel. 93 792 16 00

comercial@cnarenys.com 
www.cnarenys.com 
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Patrimoni

Cultura

Gastronomia

Descobreix Arenys de Mar
i el seu entorn
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Després d’una intensa jornada de mar, deixa’t seduir per tot el que ofereix 
el Maresme en terra ferma.

Una gastronomia excel·lent, amb productes 
de proximitat com la maduixa o el pèsol del 
Maresme que, a més, compten amb jornades 
gastronòmiques a la primavera. Assaboreix els 
productes de la terra i la mar en restaurants i 
guinguetes a la mateixa platja. 

Marida els teus plats amb els millors vins de la 
DO Alella i no deixis escapar l’oportunitat de 
passejar, brindar i gaudir d’una experiència 
enoturística entre vinyes. 

Gastronomia

Al Maresme també t’hi espera un ric patrimoni 
cultural. Amb la petjada de la civilització des 
de temps prehistòrics, hi trobaràs elements 
tan interessants com jaciments ibers i romans, 
un interessant llegat modernista i patrimoni 
indià, entre altres. 

La primera obra de Gaudí es pot veure a Mata-
ró, coneguda com la Nau Gaudí i,  l’impressio-
nant Castell de Santa Florentina, a Canet de 
Mar, s’hi va rodar la sèrie “Joc de trons”. 

Cultura
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A quatre passes del mar, gaudeix també d’es-
pais naturals únics. Els parcs de la Serralada  
Litoral, Marina i el parc del Montnegre i el Cor-
redor delimiten la comarca per l’interior. Si 
anheles el contacte amb la natura apropa’t al 
Maresme i practica esports com el senderisme, 
el ciclisme, l’hípica o el golf. Al Maresme hi tro-
baràs 500 quilòmetres de camins senyalitzats.

Esports

A més, al Maresme hi trobaràs un destí com-
promès amb la sostenibilitat, amb empreses 
que treballen amb el compromís per la soste-
nibilitat Biosphere. T’hi esperen una extensa 
oferta d’oci i d’allotjaments per gaudir d’uns 
dies de tranquil·litat entre mar i muntanya.

Natura

Itineraris pels pobles del 
Maresme amb Google Maps 



Ports i experiències nàutiques 
a la Costa del Maresme 16

Esdeveniments 
nàutics al Maresme
Si ets amant dels esdeveniments nàutics 
has de saber que al Maresme s’hi cele-
bren regates importants a nivell nacio-
nal, i fins i tot internacional. El Club Nàu-
tic El Balís acull la MedSailing Eurocup, 
una prova internacional que reuneix uns 
200 regatistes procedents de tot Europa, 
així com la Regata Dragonera i el Trofeu 
Cornudella, entre altres.

Al Port d’Arenys de Mar destaca la tradi-
cional Copa Synera, per a iots de creuer.

Finalment, des del Port de Mataró salpa 
la regata Menorca Reserva de la Biosfe-
ra, que té el punt d’arribada al port natu-
ral de Fornells, a Menorca.
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Esports i Turisme Nàutic
Aquestes empreses t’ofereixen la possibilitat de gaudir del mar en totes 
les seves formes: immersió, navegació a vela, surf, caiac, paddle surf, etc. 

Descobreix tota l’oferta d’activitats nàutiques al Maresme a la nostra web.

Web: https://www.maresmewaves.com/ 

Maresme Waves
Escola i club de surf, paddle surf i 
skateboard
Activitats principals: Paddle Surf, Surf

Web: https://www.caraalvent.com/ 

Cara al Vent
Escola Nàutica , Club de Navegació i 
Charter Nàutic
Activitats principals: Esquí aquàtic, 
lloguer d’embarcacions, pesca 
esportiva, sortides en veler, sortides en 
vaixell i vela.

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/qualitat/biosphere-2020
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/puntsinfoturistica
https://www.facebook.com/maresmewaves
https://www.youtube.com/channel/UCfyP3UzbMBNep7wcGkiJGaA
https://www.instagram.com/maresmewaves
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/qualitat/biosphere-2020
https://www.facebook.com/CaraAlVent
https://www.youtube.com/channel/UCtdeov8yHF-7r8m_8gZDyfg
https://www.instagram.com/escolanautica_caraalvent
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Web: https://mediterraneandive.es/ 

MedDive Mataró
Centre i escola de busseig sostenible
Activitats principals: Submarinisme

Web: https://www.dofijetboats.com/ 

Dofi Jet Boats
Creuers per la Costa del Maresme i 
Costa Brava sud
Activitats principals: Sortides en vaixell

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/qualitat/biosphere-2020
https://www.facebook.com/mediterraneandive/
https://www.youtube.com/channel/UC8SnOUyXuWKiEB6xtsIJCdw
https://www.instagram.com/meddive_mataro
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/qualitat/biosphere-2020
https://ca-es.facebook.com/dofijetboats/
https://www.instagram.com/dofijetboats
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Blaumar
Centre de busseig. Escola de busseig. 
Activitats pedagògiques a l’entorn del 
mar.
Activitats principals: Lloguer 
d’embarcacions i submarinisme.

Web: http://www.cnarenys.com/ 

CN Arenys
Lloguer i venda d’amarraments. Base 
nàutica amb activitats de mar.
Activitats principals: caiac, catamarà, 
motos aquàtiques, paddle Surf, sortides 
en veler, submarinisme, vela, vela 
lleugera, windsurf.

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/qualitat/biosphere-2020
https://www.facebook.com/Blaumarmataro/
https://www.youtube.com/results?search_query=blaumar94
https://www.instagram.com/blaumarmataro
https://twitter.com/Blaumar94
https://www.facebook.com/clubnauticarenys
https://www.instagram.com/cnarenys
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/puntsinfoturistica
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BN Arenys
Espai per gaudir del mar i les activitats 
nàutiques.
Activitats principals: caiac, catamarà, 
lloguer d’embarcacions, paddle Surf, 
surf, vela, vela lleugera, windsurf.

Club Vela Canet de Mar
Entitat esportiva que fomenta els 
esport nàutics de vela i sense motor.
Activitats principals: caiac, catamarà, 
paddle surf, vela lleugera, windsurf.

Web: http://www.cnarenys.com/bnam 

https://www.facebook.com/basenauticaarenys/
https://www.youtube.com/channel/UCiFD8rJe47XrHiygbv_0gsA
https://www.instagram.com/basenauticaarenys
https://twitter.com/BNARENYS
https://www.facebook.com/clubvelacanet
https://www.instagram.com/paddleclubvela
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Escola Nàutica Maresme
Escola nàutica per a la obtenció de 
titulació nàutica esportiva.
Activitats principals: lloguer 
d’embarcacions, sortides en veler, 
sortides en vaixell, vela.

Web: https://www.escolanautica.com/ 

CN El Balís
Està situat al port, a la localitat de 
Sant Andreu de Llavaneres i ofereix 
instal·lacions exclusives en un entorn 
incomparable, perquè gaudeixis de la 
màxima comoditat després de la teva 
escapada o travessia.
Activitats principals: caiac, catamarà, 
lloguer d’embarcacions, paddle surf, 
rem, sortides en veler, sortides en vaixell, 
submarinisme, vela, vela lleugera i 
windsurf.

Web: https://www.cnelbalis.com/ 

https://www.facebook.com/cnelbalis
https://www.youtube.com/user/cnelbalis
https://www.instagram.com/cnelbalis
https://twitter.com/cnelbalis
https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/puntsinfoturistica
https://www.facebook.com/escolanautica
http://www.youtube.com/user/EscolaNauticaMaresme
https://www.instagram.com/escola_nautica
https://twitter.com/escola_nautica
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Escola Nautic Ocean
Som l’escola nàutica al CN El Balís que 
imparteix les titulacions nàutiques 
de navegació. També som club de 
navegació i agència de viatges nàutics.
Activitats principals: lloguer 
d’embarcacions, sortides en veler, 
sortides en vaixell i vela

Web: https://www.nauticocean.com/

Escola de Mar Montgat
Escola nàutica del Club Marítim 
Montgat. Potenciem els esports 
de platja i l’accés al mar de forma 
autònoma i segura.
Activitats principals: caiac, catamarà, 
lloguer d’embarcacions, paddle surf, 
rem, sortides en veler, surf, vela, vela 
lleugera i windsurf.

Web: http://www.escolademar.cat/ 

https://www.facebook.com/Escuela-Nautic-Ocean-108069317471504
https://www.youtube.com/channel/UCgdcJbvZQinRdK4FBOsgDHQ
https://www.instagram.com/nauticocean
https://www.facebook.com/escolademar
https://www.instagram.com/escolademar.cat
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Base Nàutica Pineda de 
Mar (Fanàutica)
Empresa d’esports nàutics, oci 
i temps lliure. 
Activitats principals: caiac, catamarà, 
esquí aquàtic, lloguer d’embarcacions, 
paddle surf, rem, sortides en vaixell, 
vela, vela lleugera i windsurf.

Web: http://www.nauticapineda.com/ 

Stay Náutica
Compravenda, lloguer i manteniment 
d’embarcacions.
Activitats principals: catamarà, lloguer 
d’embarcacions, motos aquàtiques, 
sortides en veler, sortides en vaixell i 
vela.

Web: https://www.staynautica.com/ 

https://es.linkedin.com/in/kike-guerra-2a303656
https://www.facebook.com/BNPinedaMar
https://www.facebook.com/STAYNAUTICA/
https://www.youtube.com/user/BASENAUTICAPINEDA
https://www.instagram.com/bnauticapinedademar
https://www.instagram.com/staynautica
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Sortides de busseig en vaixell, cursos i 
batejos de busseig. Venda i reparació 
de material de busseig. 
Activitats principals: sortides en vaixell 
i submarinisme.

Web: http://www.pitudiving.net/ 

El Moll
El Moll promou la navegació clàssica 
i tradicional. Programem diverses 
activitats orientades a diversos tipus 
de navegació i, també, la formació de 
nous navegants.
Activitats principals: rem, sortides 
en veler, sortides en embarcació 
tradicional.

Web: http://elmoll.arenys.cat/ 

Manatee Diving

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/puntsinfoturistica
https://www.youtube.com/user/Pitu2243 
https://www.facebook.com/elmoll.arenys
https://www.facebook.com/manateediving
https://www.linkedin.com/company/el-moll
https://www.instagram.com/elmoll.arenys
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Aquest acció està subvencionada pel servei públic d’ocupació de Catalunya i l’FSE 
en el marc dels programes de suport al desenvolupament local

Club Rem Mataró
Club esportiu de rem de banc fix ubicat 
a Mataró. A través de la pràctica del 
rem promovem la realització d’un 
esport molt complet que permet 
treballar el cos i també aspectes 
com el treball en equip, la confiança 
i l’autoestima. Tot dins d’un escenari 
immillorable, el nostre mar i el litoral 
maresmenc.

Web: http://www.remmataro.com/ 

https://www.instagram.com/remmataro
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Del mar a la terra: 
mou-te pel Maresme 
El Maresme compta amb una molt bona xarxa de comunicacions perquè 
et puguis moure al teu aire i descobreixis tot allò que hi ha més enllà del 
mar. Festes i tradicions, compres, turisme familiar i gastronòmic, festivals 
musicals...
Et convidem a descobrir totes les opcions de transport al nostre web i, 
sempre que puguis, a apostar per una mobilitat sostenible.

Masia Can Ratés, 
Santa Susanna

Castell 
de Palafolls

Sant Pol de Mar

Far de Calella

Festival Arts d’Estiu 
Pineda de Mar

https://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/com-arribar


Santa Susanna
familiar

Turisme rural 
Tiana

La Poma Bike Park
Premià de Mar

Castell Jalpí
Arenys de Munt

Maduixes del 
Maresme

Dones d’aigua
Sant Iscle de Vallalta
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www.turismemaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

#somdemaridemunt #costabcnmaresme

El Consorci no es fa responsable dels canvis 
d’activitat de les empreses participants

@costabcnmaresme 
@laiaiamaresme 


