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Sortides
1  Oficina de Turisme
11.00 / 12.10 / 13.20 / 17.00 / 18.10 / 19.20 / 20.30 / 21.40 h
2  Dic de Ponent
11.03 / 12.13 / 13.23 / 17.03 / 18.13 / 19.23 / 20.33 / 21.43 h
3  Espai Far
11.07 / 12.17 / 13.27 / 17.07 / 18.17 / 19.27 / 20.37 / 21.47 h
4  Torre Blava
11.17 / 12.27 / 13.37 / 17.17 / 18.27 / 19.37 / 20.47 / 21.57 h
5  Rambla de la Pau
11.24 / 12.34 / 13.44 / 17.24 / 18.34 / 19.44 / 20.54 / 22.04 h
6  Plaça dels Carros
11.29 / 12.39 / 13.49 / 17.29 / 18.39 / 19.49 / 20.59 / 22.09 h
7  La Geltrú
11.36 / 12.46 / 13.56 / 17.36 / 18.46 / 19.56 / 21.06 / 22.16 h
8  Rambla Principal
11.40 / 12.50 / 14.00 / 17.40 / 18.50 / 20.00 / 21.10 / 22.20 h
9  Mercat del Centre
11.44 / 12.54 / 14.04 / 17.44 / 18.54 / 20.04 / 21.14 / 22.24 h
10  Estació
11.53 / 13.03 / 14.13 / 17.53 / 19.03 / 20.13 / 21.23 / 22.33 h
11  Ribes Roges
12.00 / 13.10 / 14.20 / 18.00 / 19.10 / 20.20 / 21.30 / 22.40 h
12  Platja d’Adarró
12.05 / 13.15 / 14.25 / 18.05 / 19.15 / 20.25 / 21.35 / 22.45 h

Torna el Trenet Turístic de Vilanova i la Geltrú per-
què puguis descobrir, amb la màxima comoditat, 
els punts més emblemàtics de la nostra vila. 

Les sortides son cada hora i el recorregut complet 
dura al voltant de 60 minuts. D’aquesta manera 
et serà molt fàcil fer una immersió en el passat i 
el present de Vilanova i la Geltrú a través del seu 
patrimoni arquitectònic i museístic, de la seva gas-
tronomia, de les seves platges, i de les diferents 
zones comercials.

Per adquirir el tiquet demana’l 
directament al conductor del trenet.

Del 25 de juny a l’11 de setembre

CAT

TRENET
TURÍSTIC

PASSATGERS AL TRICU-TRICU!

Bitllet senzill adult 3 €

Bitllet senzill infantil (de 3 a 12 anys) 2 €

Bitllet Dia adult 5 €

Bitllet Dia infantil (de 3 a 12 anys) 3,5 €

Bitllet Grups  + 12 persones (matí) 1,5 €

Gratuït de 0 a 2 anys

www.vilanovaturisme.cat



1.- OFICINA DE TURISME. L’Ofi-
cina de Turisme es troba al bell mig 
de la façana marítima. Des d’aquí es 
pot accedir al parc de Ribes Roges i 
a la platja que porta el mateix nom, al 
Club Nàutic i, per descomptat, a l’em-
blemàtic passeig del Carme, amb la 
seva notable oferta gastronòmica.

2.- DIC DE PONENT. Al final del Dic de 
Ponent es troba La Daurada Beach Club, el 
Grand Marina, o el centre d’activitats de mar 
Roc Roi. Des d’aquest indret es pot gaudir 
d’una gran panoràmica d’algunes de les 
platges vilanovines.

3.- ESPAI FAR. L’Espai Far acull els mu-
seus del Mar i el de Curiositats Marineres 
Roig Toqués. També és un punt ideal per 
gaudir de la platja del Far de Sant Cristòfol, 
de l’ermita del mateix nom, del port pesquer 
o de la Llotja del Peix.

4.- TORRE BLAVA. La Torre Blava-Espai 
Guinovart és un dels tresors patrimonials de 
la ciutat. A més, connecta directament amb 
el passeig de Ribes Roges, el passeig del 
Carme i les platges.

6.- PLAÇA DELS CARROS O DE SO-
LER I GUSTEMS. La carismàtica plaça 
dels Carros – que és com s’anomena popu-
larment – és la porta natural d’accés a l’eix 
comercial format pels carrers de Sant Se-
bastià, Caputxins i Sant Gregori. En aquest 
tram també podrem trobar l’antillana plaça 
de la Vila, veritable cor de Vilanova i la Gel-
trú.

7.- LA GELTRÚ. La plaça dels Lle-
doners és, sens cap mena de dubte, el 
millor indret per començar a caminar 
per la Geltrú i descobrir els seus ra-
cons més íntims, a més de poder con-
templar el castell, l’església o la plaça 
de l’Assumpció. I si ens endinsem a la 
Vilanova antiga ens trobarem amb el 
Museu Romàntic Can Papiol.

8.- RAMBLA PRINCIPAL. Si la plaça 
de la vila és el cor de la ciutat, la rambla 
Principal és la seva columna vertebral. Si 
la unim a la rambla de la Pau té una longi-
tud d’1,2 km i connecta la Vilanova antiga, 
des de la plaça de les Neus, amb la façana 
Marítima, fins al monòlit dedicat a Francesc 
Macià. Un passeig flanquejat per plataners, 
comerços, bars, cafeteries i restaurants.

11.- RIBES ROGES. Gaudir de la calma 
estiuenca de la plaça del Consolat de Mar 
és un veritable luxe. També és una manera 
d’arribar passejant fins el passeig de Ribes 
Roges i sentir a primera línia de mar la llum 
que el Mediterrani imprimeix a la nostra 
ciutat.

9.- MERCAT DEL CENTRE. Des de la 
rambla de Salvador Samà es pot arribar fins 
al Mercat del Centre, un equipament que re-
centment ha complert 75 anys d’existència, 
i al centre amb l’eix comercial de l’avinguda 
de Francesc Macià i del carrer de Josep Co-
roleu.

10.- ESTACIÓ. Des de la plaça d’Eduard 
Maristany es poden contemplar, a primera 
vista, el Museu del Ferrocarril de Catalun-
ya, un dels més importants d’Europa en el 
seu gènere – l’estació de bus i tren, i la gran 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Els dos 
museus són d’obligada visita.

12.- PLATJA D’ADARRÓ. Des d’aquí te-
nim accés directe a les platges d’Adarró, de 
la República i de Ribes Roges. Estem tam-
bé molt a prop de l’escultura de Pasífae, i 
encara més a prop del jaciment ibero-romà 
d’Adarró. A més, si pugem pel turonet de 
Sant Gervasi, ens durà a l’encantadora plat-
ja del mateix nom.

5.- RAMBLA DE LA PAU. Estem molt a 
prop del Mercat de Mar i del Parc de Baix-
a-mar, al bell mig d’una àmplia zona per 
vianants, amb bons comerços i bona gas-
tronomia. Un espai no massa conegut que 
pot esdevenir una sorpresa molt agradable.
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