
Ruta fins Vilanova i la Geltrú

La platja i el far de Sant Cristòfol.

Pedalejar a través els espais boscosos mediterranis del Garraf.

Visitar el nucli històric de Vilanova i la Geltrú.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   0 m  

Altitud màxima   64 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Sitges

Població   Sitges

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   16,8 km*      

Desnivell acumulat   168 m     

Ruta lineal pel camí ciclable del Garraf fins a la històrica 
població de Vilanova i la Geltrú passant pels espais naturals i 
boscosos del Garraf.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Des del Càmping Sitges seguim amb precaució la carretera C-246a cap a la dreta en direcció a 

Sitges. A la primera rotonda, girem a la dreta i agafem el carril bici que ens porta, resseguint un camp 

de golf, fins a la urbanització de Can Girona. Passada la rotonda d’entrada a la urbanització, girem 

a l’esquerra per l’avinguda del Camí de Can Girona que arriba fins a l’inici del camí de Miralpeix, 

senyalitzat com a ruta ciclable.

Aquest camí senyalitzat travessa durant 2 km els boscos mediterranis protegits del Parc del Garraf, 

formats per pins blancs i un sotabosc de llentiscles i margalló ben característic. Arribem a un complex 

residencial i seguim pel carrer serpentejant el residencial Casa del Mar. Just abans d’una corba 

molt tancada a l’esquerra, nosaltres agafem un petit corriol (tot recte) que va a parar a una pista 

més ampla, que agafem cap a la dreta. Atenció, uns 10 m després girem a l’esquerra seguint els 

senyals del camí ciclable. Aquest camí ens porta fins a un petit pont sobre la via del tren, que 

creuem. Just després girem a la dreta i continuem tot recte fins a una urbanització presidida pel 

mas i l’ermita de Sant Cristòfol. A la part final de la urbanització passem pel far de Sant Cristòfol, 

avui Espai Far*, museu dedicat al mar d’una població que ha viscut sempre lligada a la Mediterrània.

Arribem al port i al passeig Marítim de Vilanova, que seguim fins que trobem l’estàtua en 

homenatge  a Francesc Macià (un menhir) on girem a la dreta pel passeig de la Pau. Arribem fins a 

l’església de Sant Antoni Abat i al centre històric de Vilanova i la Geltrú, on recomanem deixar-nos 

perdre pels seus carrers.

Realitzem la tornada seguint el mateix itinerari però a la inversa fins al Càmping Sitges.

*Horaris d’obertura al públic de l’Espai Far: de l’1 de juny al 30 de setembre, obert de dimarts a diumenge 

de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h / de l’1 d’octubre al 31 de maig, obert de dimecres a diumenge de 10 h a 14 h i 

divendres i dissabtes de 16 h a 18 h.

4 català

* 8,4 km d’anada i 8,4 km de tornada pel mateix camí.

Càmping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com



Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000” propietat de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA (NOMÉS ANADA) 

4 català

sentit de la ruta

itinerari

inici/final de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Sitges 12 m 0,0 km

        Inici urbanització 17 m 1,3 km

        Carrer del Baluard 63 m 4,3 km

        Sant Cristòfol 16 m 6,3 km

        Inici Rambla de la Pau 0 m 7,1 km

        Centre històric de Vilanova i la Geltrú 21 m 8,4 km

        Càmping Sitges 12 m 16,8 km
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Càmping Sitges
Carretera 246a, km 38 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 10 80 
Info@campingsitges.com I www.campingsitges.com


