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Un somni fet
de platges
inacabables
i cales per
descobrir

1 Platja Gran
2 Cala Rovira
3 Cala Sa Conca
4 Cala Sa Cova
5 Cala del Pi
6 Cala Pedrosa
7 Cala d’es Canyers
8 Cala Belladona

Pinedes, roques, i sorra daurada 
s’abracen amb el blau brillant de la 
Mediterrània.

La façana marítima de Platja d’Aro és un 
espai de somni fet de platges inacabables 
i de petites cales per descobrir. Els amants 
de la natura i dels espais oberts hi trobaran 
des d’una platja de grans dimensions, 
fins a petits racons on l’aigua i els arbres 
pràcticament es toquen i deixen lliure 
encara un petit espai per als banyistes més 
privilegiats.

Llargues platges de sorra fina, cales 
arrecerades i camins de ronda per 
passejar.

La Platja Gran és l’opció central on es pot 
gaudir d’un espai ampli i extens envoltat 
dels principals serveis turístics. Cala Rovira 
és escollida per qui vol gaudir d’una platja 
de dimensions més reduïdes, però propera 
al casc urbà. A l’extrem nord, preferides 
per qui cerca tranquil·litat i el contacte 
amb un entorn més verge, trobem Cala Sa 
Cova,  Cala del Pi, Cala d’es Canyers, i Cala 
Belladona.

A la vesant sud, hi trobem Sa Conca, una 
platja amb una màgia especial, que combina 
amplitud amb espai verd i poca densitat 
de banyistes, un encant que la fa escenari 
habitual de filmacions cinematogràfiques 
i publicitàries. Envoltada pel característic 
Camí de Ronda de S’Agaró trobem 
l’enigmàtica i desconeguda Cala Pedrosa.

Una natura bella que es manifesta amb 
emotivitat, força i matisos sorprenents.

El programa Fem Platja! mobilitza un equip 
multidisciplinari que gestiona de manera 
integral tots els serveis de les platges: 
neteja i manteniment, seguretat i salvament, 
i accessibilitat, serveis i informació per 
als usuaris. També treballa per consolidar 
els principals estàndards de qualitat 
mediambiental assolint els guardons de 
la Bandera Blava, Q de Qualitat Turística, i 
Diploma del Pla de Qualitat en Destí.
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Longitud: 2.162m.

Amplada: 56m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Alt.

Grau d’Ocupació: Alt.

Ubicació: Centre de la població 
- Platja d’Aro.

Aparcaments: Disposa de 
diversos aparcaments al centre 
de la població i d’un aparcament 
a l’extrem sud de la platja.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises i 
existeixen diversos canals 
senyalitzats d’entrada i sortida 
d’embarcacions.

Salvament i Socorrisme: Llocs 
de socors, cadires i torreta de 
vigilància.

Dutxes i Rentapeus: Distribuïts 
per tota la platja.

WC: Hi ha serveis públics al rere 
platja i al passeig marítim.

Plataformes Aquàtiques: 
Instal·lades al llarg de tota la 
platja.

Jocs Infantils: Diverses àrees 
per als infants a la platja i al 
passeig marítim.

Lloguer Gandules i Ombrel·les: 
Es distribueixen per tota la platja.

Lloguer Patins: Al centre de la 
platja.

Torpedo Bus: Al centre de la 
platja.

Centres d’Activitats 
Aquàtiques: A l’extrem nord i 
sud de la platja.

Excursions Vaixell: Punt de 
sortida d’excursions en barca 
per la Costa Brava.

Servei de Bar: Al Passeig 
Marítim hi ha diversos bars 
i restaurants i també hi ha 
guinguetes - bar a l’extrem nord 
i sud de la platja.

Miniclub: Juliol i agost. Cada 
dia. Infants de 3 a 12 anys. 
Espai de jocs, activitats, tallers, 
inflables on els més petits 
gaudeixen d’una estona divertida 
acompanyats d’un equip de 
monitors. Servei gratuït, màxim 
1 h.

Accessibilitat: Passarel·les 
distribuïdes per tota la platja, 
cadires amfíbies a tots els llocs 
de socors, dutxes adaptades, 
WC adaptats, i aparcaments 
reservats als carrers propers a 
les platges.
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1
Platja Gran

Cavall Bernat

2
Cala Rovira

Longitud: 237m.

Amplada: 43m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Mitjà.

Grau d’Ocupació: Alt.

Ubicació: Extrem nord del 
municipi - Platja d’Aro.

Aparcaments: No hi ha cap 
aparcament de vehicles proper 
a aquesta platja. L’aparcament 
s’ha de realitzar en els carrers 
de la població.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises. 

Salvament i Socorrisme: 
Lloc de socors i cadira de 
vigilància.

Dutxes: Distribuïdes per tota 
la platja.

WC: Serveis públics ubicats a 
l’accés principal de la platja.

Plataforma Aquàtica: 
Instal·lada al centre de la platja.

Lloguer Gandules i 
Ombrel·les: Es distribueixen 
per tota la platja.

Servei de Bar: Una guingueta - 
bar situada al centre de la platja.

Accessibilitat: Passarel·la, 
cadira amfíbia al lloc de socors, 
i aparcaments reservats als 
accessos de la platja.



Longitud: 394m.

Amplada: 42m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Baix.

Grau d’Ocupació: Mitjà.

Ubicació: Extrem sud del 
municipi - S’Agaró.

Aparcaments: Aparcament 
de vehicles als accessos de 
la platja.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises.

Salvament i Socorrisme: Lloc 
de socors i cadira de vigilància.

Dutxes: Distribuïdes 
per tota la platja.

WC: Serveis públics ubicats
al rere platja.

Plataforma Aquàtica: 
Instal·lada al nord de la platja.

Lloguer Gandules i 
Ombrel·les: Es distribueixen 
per tota la platja.

Servei de Bar: Dues
guinguetes - bar.

Accessibilitat: Passarel·les, 
cadira amfíbia al lloc de 
socors, WC adaptats, i 
aparcaments reservats.
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3
Cala
Sa Conca

4
Cala Sa Cova

Longitud: 55m.

Amplada: 15m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Mitjà.

Grau d’Ocupació: Alt.

Ubicació: Situada a l’extrem 
nord del municipi.

Senyalització: Tota la platja està 
abalisada.

Aparcaments: Cal estacionar 
el vehicle a la carretera que 
connecta el municipi amb 
Calonge.

5
Cala del Pi

Camí
de Ronda de S’Agaró

Cala
Sa Cova

Longitud: 55m.

Amplada: 15m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Mitjà.

Grau d’Ocupació: Alt.

Ubicació: Extrem nord del 
municipi - Platja d’Aro.

Senyalització: Tota la platja està 
marcada amb balises.

Aparcaments: Cal estacionar 
el vehicle a la carretera que 
connecta el municipi amb 
Calonge.

Longitud: 65m.

Amplada: 15m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Baix.

Grau d’Ocupació: Mitjà.

Ubicació: Extrem nord del 
municipi - Platja d’Aro.

Senyalització: Tota la platja està 
marcada amb balises.

Aparcaments: S’ha d’estacionar 
el vehicle a la carretera que 
connecta el municipi amb 
Calonge.



8
Cala 
Belladona

6
Cala Pedrosa

Camí
de Ronda de Treumal
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7
Cala d’es
Canyers

Longitud: 20m.

Amplada: 15m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Baix.

Grau d’Ocupació: Mitjà.

Ubicació: Extrem sud 
del municipi - Dins de la 
urbanització de S’Agaró.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises.

Aparcaments: S’ha d’estacionar 
el vehicle en els carrers de la 
població.

Longitud: 40m.

Amplada: 5m.

Tipus de Sorra: Sorra i roques.

Grau d’Urbanització: Baix.

Grau d’Ocupació: Baix.

Ubicació: Extrem nord 
del municipi - Platja d’Aro.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises.

Aparcaments: S’ha d’estacionar 
el vehicle a la carretera que 
connecta el municipi amb 
Calonge.

Cala de tradició naturista

Longitud: 100m.

Amplada: 30m.

Tipus de Sorra: Gruixuda 
de color daurat.

Grau d’Urbanització: Baix.

Grau d’Ocupació: Mitjà.

Ubicació: Extrem nord del 
municipi - Platja d’Aro.

Senyalització: Tota la platja 
està marcada amb balises.

Aparcaments: S’ha d’estacionar 
el vehicle a la carretera que 
connecta el municipi amb 
Calonge.

Cala
Belladona

Cala
d’es Canyers



MAPA SITUACIÓ
PLATGES:

Oficina de Turisme
Mn. Cinto Verdaguer 4   E 17250 Platja d’Aro
T+34 972 817 179   F+34 972 825 657
turisme@platjadaro.com
www.platjadaro.com 4    Cala Sa Cova

5    Cala del Pi

7    Cala d’es Canyers

2    Cala Rovira

1    Platja Gran

3    Cala Sa Conca

6    Cala PedrosaS’Agaró

Castell d’Aro

Platja d’Aro

es
tu

di
o 

X
A

R
N

A
C

H
 ®

 1
01

1 

8    Cala Belladona

NOTA:
El conjunt de les platges també disposen durant la 
temporada d’estiu d’una embarcació de salvament.

facebook.com/platjaroturisme
twitter.com/platjaroturisme
youtube.com/ajtplatjadaro

Regala’t  Platja d’Aro


