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Descobreix
El Maresme
Deixa't seduir per tots
els nostres productes amb
denominació d'origen pròpia.
Productes frescos de la terra i del mar, directament a taula.
Assaboreix les maduixes, els pèsols, la rebosteria rica i variada i
gaudeix dels magnífics vins amb denominació d'origen Alella,
reconeguts vins blancs, secs i dolços, amb uns cellers que
s'han convertit en autèntiques joies de la comarca.

Paisatges a la vora del mar
i espais naturals protegits.
56 platges de sorra daurada de fàcil accés.
37 quilòmetres de façana marítima amb distincions de qualitat.
Espais naturals plens de senders i camins senyalitzats que
conformen la Xarxa de Camins i Senders del Maresme.

Un enclavament únic, amb infinites
possibilitats per al turisme
actiu i esportiu.
Una oferta incomparable de camps de golf, de pitch-and-putt,
d’hípiques, de clubs de tennis i de pàdel, en un entorn natural
rodejat de muntanyes i de boscos com la serra del prelitoral,
que situen la zona dins el calendari de les principals proves
internacionals de ciclisme, bicicleta tot terreny, triatló, etc.
durant tot l'any.

Benvinguts a
El Masnou!
El Masnou, situat a només 10 minuts de
Barcelona, és un dels principals municipis
de la comarca del Maresme.
Està rodejat de magnífiques platges i
vinyes que donen origen al deliciós vi
amb DO Alella.
El municipi
El municipi ofereix un ampli ventall d'atractius artístics i turístics
per visitar durant tot l'any. Façanes històriques, arqueologia i
ceràmica, carrers esglaonats i un casc antic que encara
conserva un gran nombre de cases populars del segle passat
enriqueixen aquest municipi de platges magnífiques.

El Port
El port esportiu és l’element estrella, i converteix el municipi
en el punt de referència de la comarca. Port Masnou presenta
una oferta lúdica i gastronòmica inigualable a pocs metres de la
platja.
Port Masnou és el port amb més amarradors de la comarca,
1.058 amarradors, i també disposa de tots els serveis tècnics
que pot necessitar una embarcació.
Cada any obté el màxim reconeixement per la seva gestió de
residus i de medi ambient amb el distintiu bandera blava i EMAS.

El Masnou, un lloc privilegiat
per viure i per visitar a
qualsevol època de l'any.
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Serveis generals de
PORT MASNOU
Un gran nombre de restaurants mariners
exquisits amb terrasses que ofereixen unes
vistes privilegiades al mar.
Música i cultura, amb una rica agenda
d'esdeveniments i actes culturals durant tot l'any.
Accés directe a les ciutats principals.
L’estació de tren i d'autobús es troba a 5 minuts
a peu, i les principals carreteres i autopistes
de la zona situen el port a només 15 minuts
de Barcelona, Mataró, Granollers i la Roca
(Roca Village, Circuit Internacional de F1 i Moto GP).
Platges amples i tranquil·les a
tots dos costats del port.

Equipaments: 1.058 amarradors (fins a 26 metres
d’eslora) amb aigua i electricitat, 6.000 m2 d'àrea
tècnica amb travelift de 50 t, marineria 24 hores,
pàrquing, vestuaris i lavabos, connexió Wi-Fi,
bugaderia, supermercat i serveis tècnics
i comercials.
Girona (65 min)

Costa Brava
(90 min)

Roca Village i
Circuito Internacional de F1
i GPMotoGP (25 min)

Mataró (15 min)

PORT MASNOU
Barcelona
Port Aventura World (90 min)

Tarragona

(15 min)
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