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Novetats
2018

Visites guiades i tallers familiars en
diferents idiomes als equipaments
culturals per celebrar l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural
Celebració del I Fòrum Internacional
de Municipis Indians
Lloret Outdoor Summer Festival

Estructuració del producte running
Nova proposta d’activitats
d’incentiu
Certificació en la disciplina de triatló de
l’Agència Catalana de Turisme (ACT)
Renovació de la imatge
promocional
Creació de la marca
#LloretSwimming

Gastronomia

Creació del Lloret Cycling Weekend
(abril)

Estructuració del producte
gastronòmic amb la Fundació Alícia

Organització de la primera marxa
cicloturista Gran Fondo Costa Brava

Esdeveniments
Hola, Família! (abril)
Visit Lloret (octubre)

Turisme de negocis, Xifres turístiques
esdeveniments i
destacades
incentius

Creació de quatre noves rutes
de ciclisme de carretera de llarga
distància

Jornada de formació específica per
al sector especialitzat en turisme
esportiu
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Turisme
esportiu
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Platja urbana

1.122.186 viatgers i 5.300.048
pernoctacions durant el 2017

Màrqueting i
comunicació
Nou web vacacional

Llançament de la campanya
de reposicionament de marca
“Be a lloretenc”

Espanya, França, Regne Unit i
Alemanya són els principals mercats
emissors de Lloret Mar


2.826.610,99 €

Nova campanya de civisme

3a destinació 2016 en recaptació de
taxa turística a Catalunya

Informació
general

Ubicació

Dades geogràfiques
i demogràfiques

Mapa de situació
FRANÇA
Perpinyà




Figueres
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Costa
Brava

Lloret de Mar

Comunicació

Demografia i entorn

Lloret de Mar és a una mitjana de només 2 h i 45
min de vol de qualsevol capital europea, i molt a
prop de diversos punts d’interès que permeten
una escapada d’un dia. Des del Modernisme de
Barcelona i Gaudí, l’experiència de tota la Costa
Brava o el Circuit d’Automobilisme de BarcelonaCatalunya i el Museu Dalí de Figueres són només
alguns dels exemples de tot el que permet
descobrir Lloret de Mar com a punt de partida.

Lloret de Mar

38.000 habitants

 BCN - Barcelona 80 km
 GRO - Girona
30 km
 PGF - Perpinyà 115 km

60 min
25 min
90 min

Lloret de Mar + Blanes + Tossa de
Mar

80.000 residents

1.500.000 turistes

Barcelona

Lloret de Mar està situat en un
espai geogràfic privilegiat: la Costa
Brava, una zona natural d'una
bellesa reconeguda des de fa
dècades, amb un paisatge integrat
pel mar i la muntanya. A més a més,
destaca també la seva ubicació
estratègica propera a ciutats com
Barcelona, Girona, Figueres i
Perpinyà.

9 km

Clima

de costa

Les temperatures ambientals, que oscil·len
entre els 6ºC de mínima i els 27,5ºC de màxima,
converteixen Lloret de Mar en un lloc ideal
per gaudir-ne tot l'any, amb moltes i variades
possibilitats turístiques i d’oci.

27,5 oC

6 oC

Platja de Canyelles
Platja de Lloret
Platja de Fenals
Cala Boadella
Platja de Santa Cristina

Lloret de Mar té una superfície de
48 km2 i és un territori amb un alt
valor paisatgístic que inclou espais
protegits com el massís de Cadiretes i
Pinya de Rosa.

LloretNde Mar hubTolouse

Montpellier
En menys de dues hores es pot
arribar al parc Port
Aventura a prop de Tarragona o al sud de França.

Des de Lloret de Mar es poden visitar, a menys
d’una hora de distància, localitats i zones d’interès
turístic com són: Tossa de Mar, Cadaqués,
Barcelona, Girona, Figueres o la zona volcànica de
la Garrotxa.

A-61

Pla operatiu
de reconversió
turística de
Lloret de Mar
A Catalunya, Lloret de Mar és la destinació pionera
d’accedir a un projecte de reconversió integral
de destinacions madures de la Generalitat de
Catalunya (Pla operatiu de reconversió turística de
Lloret de Mar 2015-2020).
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El Pla operatiu de reconversió turística
de Lloret de Mar 2015-2020 és el
full de ruta de la política turística de
Lloret, fruit de l’acord assolit amb la
Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Girona a través del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona i la Mesa
Empresarial del Turisme de Lloret de
Mar, formada per empresaris del sector
privat del municipi.

El Pla operatiu de reconversió
turística de Lloret de Mar comprèn
les següents 29 accions prioritàries:

A. Visió global del municipi

A.1 Protecció i pla d’usos de l’entorn natural
A.2 Pla global d’actuació de seguretat de la
destinació

A.3 Pla de senyalització d’arribada i benvinguda a
Lloret de Mar

A.4 Pla director de connectivitat entre Lloret i els
municipis veïns

A.5 Campanya permanent per a la millora de la
imatge de Lloret de Mar

1h

El Pla operatiu 2015-2020 agrupa accions en els
àmbits de: connectivitat i mobilitat del municipi;
regeneració urbana; modernització, renovació
i noves inversions en la planta d’allotjament i en
l’oferta turística en general; eficiència energètica
i telecomunicacions; i creació i consolidació de
productes estratègics, esdeveniments i segments
d’alt valor.

B. Connectivitat del municipi

B.1 Accessos a Lloret de Mar
B.2 Cinturó de ronda de Lloret de Mar fins a la
carretera de Tossa

B.3 Connectivitat aèria i construcció d’un
heliport

B.4 Ampliació del port

F.3 Ciutat d’esdeveniments
F.4 Activitats de valor afegit a les platges
F.5 Activitats de valor afegit a l’interior del
municipi i la comarca

C. Regeneració urbana

E. Telecomunicacions i big data

és paisatge urbà
C.2 Reordenació dels punts d’arribada i sortida
dels turistes a la ciutat
C.3 Pla d’ordenació dels aparcaments d’autocars
i el seu sistema de gestió
C.4 Pla de millora i aprofitament dels jardins
públics
C.5 Creació de més places d’aparcament en el
conjunt de la destinació

una destinació pionera en l’aplicació de les
noves tecnologies tant a la destinació com
en l’ús de les noves tecnologies per part dels
residents i visitants, i la seva conversió en
smart destination.
E.2 Aprofitament del Mobile World Congress i del
Mobile World Capital
E.3 Creació d’un grup de treball per al
desplegament d’una xarxa de fibra òptica a
tot Lloret de Mar
E.4 Projecte Lloret de Mar destinació WIFI
integral 2015
E.5 Desenvolupament d’un programa
d’intel·ligència de mercat (business
intelligence)

F.7 Atracció de nous sectors d’activitat

F. Creació i consolidació
de productes estratègics,
esdeveniments i segments de
valor

•

C.1 Harmonització i especial atenció a tot el que

D. Modernització i renovació
de l’oferta d’allotjament i altres
negocis turístics en el municipi

E.1 Pla per a la conversió de Lloret de Mar en

D.1 Pla integral de modernització de l’oferta

F.6 Atracció d’entitats universitàries relacionades
amb el turisme i la cultura

la remodelació d’establiments i negocis
turístics

F.1 Projectes transformadors (Ciutat de la Llum)
F.2 Lloret Ciutat Esportiva

•
•
•

Millores als equipaments del camp de futbol
municipal
Aprovació del projecte d’instal·lació per a
pistes de tennis i pàdel
Instal·lació de WIFI a la platja de Lloret
Redacció del Pla de dinamització comercial

econòmica a Lloret de Mar

F.8 Equipaments culturals i museístics
En el període 2016-2017 s’han
executat els següents projectes
vinculats al Pla operatiu:
•
•
•

•
•

turística

D.2 Préstecs a tipus d’interès preferent per a

•

•

•

Desplegament de la fibra òptica
Actualització del projecte del camí de ronda
Organització del Seminari d’Urbanistes
Internacionals, i elaboració i publicació de les
conclusions
Redacció del dossier d’inversions
Ampliació dels equipaments culturals
visitables amb la Casa Museu de Can Font i
l’obertura del jaciment iber de Turó Rodó
Licitació del projecte de prolongació de la
C32
Firma del conveni econòmic entre els
membres del Pla de reconversió turística de
Lloret de Mar amb una inversió econòmica
de 67,4 milions d’euros (trienni 2017-2019)
Contractació del Project Manager

Per al 2018 està previst:
Construcció de la instal·lació
per a pistes de tennis i pàdel
Inici del projecte del camí de
ronda Lloret-Fenals
Remodelació de la plaça Pere
Torrent
Concurs internacional d’idees
per a la reforma, remodelació i
continu urbà des de la
circumval·lació d’entrada de
Lloret fins al front marítim
Accions vinculades al Lloret
Smart Destination
Instal·lació de WIFI a la platja de
Fenals

Dades turístiques
generals

Xifres
d'allotjament
Lloret en xifres d’allotjament

5a destinació de sol i platja en places
hoteleres d’Espanya

+ de 29.000 places d’allotjament

+ de 1.122.000 viatgers anuals

+ de 5.300.000 pernoctacions anuals
Lloret de Mar compta amb 120
establiments hotelers, el que significa
prop de 30.000 places hoteleres.
A Lloret de Mar el 86% de l’oferta
hotelera és de tres o més estrelles,
i, a més a més, el 64% de les places
de cinc estrelles i de luxe de la Costa
Brava es troben a Lloret de Mar.

Tipologia
Quantitat
Hostals 		
21
Hotels  		
13
Hotels   		
9
Hotels    		
28
Hotels    
39
Hotels    S
7
Hotels     
4
Total 			
121

Places
1.056
1.148
1.931
6.872
15.724
2.113
785
29.629

A banda de les places hoteleres,
Lloret de Mar disposa de 4 càmpings,
amb 1.337 unitats d’acampada i
4.011 places; 12 blocs d’apartaments
turístics amb 1.144 places i 2.946
habitatges d’ús turístic reglats amb
un total de 16.362 places estimades.
Segons les xifres registrades per l’INE, Lloret de
Mar ha rebut durant el 2017 1.122.186 viatgers
que han realitzat 5.300.048 pernoctacions. Tot i
obtenir un descens respecte a 2016 del 12,8% i del
9,9% respectivament, Lloret de Mar es manté com
una de les principals destinacions turístiques de
Catalunya i d’Espanya.

Del total de viatgers, el 92,2% corresponen a
persones que van estar allotjades en hotels, el 5,1%
en apartaments turístics i el 2,8% en càmpings.

 Nacionalitats dels viatgers 2017

Anualment Lloret de Mar acull
el 4% dels turistes que visiten
Catalunya i més del 20% del
conjunt de turistes que visiten
la Costa Brava.

5,3%

3%

7,8%

Viatgers i pernoctacions
globals del 2017
Cal destacar la importància
que el públic internacional té a
Lloret de Mar, amb un 75% dels
viatgers procedents de fora
d’Espanya.
Aquestes xifres no inclouen l’ocupació dels
habitatges d’ús turístic reglats de la localitat per
als quals encara no s’ha pogut establir un sistema
d’obtenció de dades.

3,3%

8%
4,9%

22,9%

0,8%
0,6%

6,5%
25,2%

Espanya 25,2%
França 22,9%
Alemanya 8%
Regne Unit 7,8%
Itàlia 6,5%
Rússia 5,3%

Bèlgica 4,9%
Polònia 3,3%
Països Baixos 3%
Ucraïna 0,8%
Suïssa 0,6%
Altres 11,6%

 Viatgers totals 2017

 Pernoctacions totals 2017

1.122.186

5.300.048

 Viatgers per comunitat
autònoma 2017
Catalunya

gen

gen

10.338

feb

34.404

Comunitat

feb

mar 43.423

156.565

abr 128.490

abr 484.512

mai 107.122

mai 451.503

jun 162.891

jun 739.958

ago 1.140.833

set 145.290

set 742.864

oct 106.235

oct 464.406

nov 29.152

nov

des

des
50.000

Comunitat
Valenciana

Andalusia

100.000

150.000

200.000

101.894

0

250.000 500.000 750.000 1.000.000

5,1%

11.003

3,9%

9.500

3,3%

256.864
22,9%

País Basc

7.167

2,5%

Galicia

6.277

2,2%

Aragó

4.765

1,7%

jul 983.109

ago 203.615

0

14.485

de Madrid

mar

jul 185.630

73,9%

209.453

Entre els visitants del mercat
espanyol destaquen els
procedents de Catalunya, que
sumen un total del 209.453
visitants i representen un 18,6%
sobre el total, convertint així
el mercat de proximitat en el
segon mercat emissor de Lloret
de Mar només superat per
França.

Resta

20.596

0

100.000

7,2%

200.000

209.453
18,6%

França, el Regne Unit i Alemanya
són les principals nacionalitats
internacionals dels viatgers de Lloret
de Mar.
Pel que fa als viatgers d’Espanya,
un 74% corresponen a visitants
provinents de Catalunya.

Comparatives 2016-2017
 Pernoctacions totals

 Viatgers totals

 Principals mercats emissors

2016

2017

2016

2017

1.288.098

1.122.186 (-165.912)

5.884.557

5.300.048 (-584.509)

429.394

Espanya
28.478
10.338

gen
feb

91.987
34.404

gen

-18.140

45.883

mar

91.212
43.423

abr

116.291
128.490

mar

-47.789

-2.093

mai

566.695
451.503

-115.192

jun

659.149
739.958

mai

141.272
107.122

jun

154.823
162.891

jul

188.706
185.630

-3.076

jul

1.031.475
983.109

ago

204.186
203.615

-571

ago

1.178.051
1.140.833

set

129.105
145.290

oct

124.396
106.235

-34.150
8.068

16.185
-18.161

33.738
29.152

nov

-4.586

30.008

des
0

50.000

set

680.586
742.864

oct

512.466
464.406

100.000 150.000 200.000

0

-10.380

87.676
96.758

Alemanya

-6.855

89.903

53.557

Itàlia

72.606
39.659

Polònia

19.049

-37.218
62.278
-48.060

54.810

Bèlgica

45.769

Rússia

59.513
46.438

Països Baixos

34.103
7.607

Suïssa

750.000

1.125.000

-144

54.666

-26.296

375.000

-2.444

37.215

-48.366

90.830

des

98.056

80.809

128.190
101.894

nov

-18.516

256.864

Regne Unit

-172.877

486.605
484.512

abr

12.199

329.442
156.565

-146.148

275.380

França

129.081

feb

283.246

-57.583

7.142

0

13.744
-12.335

-465

100.000 200.000 300.000 400.000

Durant el 2018, Lloret de Mar
continuarà treballant amb mercats ja
consolidats com el francès, l'alemany
o l'anglès i també potenciarà mercats
estratègics, com els països de l'est,
els països nòrdics i el turisme de
proximitat.
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 Viatgers totals 2017

 Pernoctacions totals 2017

1.034.233

4.862.063

gen

gen

Ocupació hotelera
Durant el 2017, els hotels de Lloret de
Mar varen rebre 1.034.233 viatgers i
4.862.063 pernoctacions.

7%

5,6%

El públic espanyol és el
principal mercat per a aquest
tipus d’establiment, seguit de
França, Alemanya i Regne Unit.

feb

mar 43.335

8%

mar

156.404

abr 125.912

abr

477.126

mai 105.123

mai

445.702

jun 146.165

jun

683.535

jul 165.830

jul

877.705

ago 169.963

ago

941.871

França 22,3%

set 134.786

set

691.215

Alemanya 8%

oct 103.629

oct

452.207

nov 29.152

nov

des

des

22,3%
6,4%

2015  30,5 €
2016  34,5 €
2017  41,4 €

feb

34.404

14,7%

L’estada mitjana d’aquest 2017 per a aquest tipus
d’establiment ha estat de 4,35 dies i l’ocupació del
66%, una xifra que representa un augment del 3%
respecte a l’any anterior.

Durant els últims anys s'observa un
augment del RevPAR (ingrés per
habitació disponible) fins a situar-se
en els 41,4 € de mitjana.

10.338

25,6%

Espanya 25,6%

Regne Unit 7%

101.894

Itàlia 6,4%
Rússia 5,6%

0
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Total 2017

Total 2017

56.834

8,1%

285.162

14,7%

mai

jun

12.314

jun 42.190

jul

12.076

jul 65.569

ago

22.092

ago 124.966
set 40.239

7.746

oct

oct

2.606

nov

nov

des

des

12.198

150.000

set

120.000

Alemanya 7,9%

mai

90.000

Regne Unit 8,1%

abr

60.000

Itàlia 10,3%

abr

30.000

Països Baixos 14,7%

mar

0

Espanya 18,1%

mar

25.000

França 22,6%

feb

20.000

18,1%

feb

15.000

10,3%

gen

10.000

22,6%

gen

5.000

7,9%

En total, els apartaments turístics
han rebut de juny a octubre 56.834
viatgers i 285.162 pernoctacions.

Destaquen com a països més
rellevants pel que fa a aquest
tipus d’allotjament, França,
Espanya, els Països Baixos,
Itàlia, Alemanya i el Regne Unit.

 Pernoctacions 2017

0

Ocupació apartaments
turístics

 Viatgers 2017

 Viatgers 2017

 Pernoctacions 2017

Total 2017

Total 2017

152.789

31.119
gen

feb

feb

mai

jun

4.413

jun 14.233

jul

7.724

jul 39.835
ago 73.995

set

2.758

set 11.410

oct

oct

nov

nov

des

des
80.000

11.561

70.000

ago

60.000

5.800

50.000

Bèlgica 4,3%

1.999

10.000

Alemanya 11,2%

mai

7.359

0

Països Baixos 12,4%

abr

12.000

Espanya 27,3%

2.578

10.000

França 59,9%

abr

8.000

27,3%

mar 157

86

40.000

mar

6.000

59,9%

gen

4.000

11,2%

2.000

12,4%
4,3%

0

Els càmpings han tancat el 2017
amb 31.119 viatgers i 152.789
pernoctacions de març a setembre
amb predomini de visitants
provinents de França, Espanya, els
Països Baixos, Alemanya i Bèlgica.

20.000

Ocupació dels càmpings

30.000
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Platja urbana
Lloret de Mar s'ha consolidat els
darrers anys com una destinació
turística de platja urbana alhora
que s’ha posicionat en altres
segments de turisme com el
turisme esportiu i el turisme de
reunions i esdeveniments
Entenem com a platja urbana un nou concepte
de destinacions de costa en les quals els atractius
naturals de sol i platja es veuen complementats
amb un conjunt de valors afegits del territori com
són la seva cultura, gastronomia, oferta comercial
i de lleure.

Platges
Platja de Lloret
platges

esdeveniments

gastronomia

Platja
urbana

Totes les platges de Lloret tenen
bandera blava

Platja de Canyelles
cultura

shopping

Platja de Lloret

Platja de Fenals
lleure

Cala Boadella
Platja de Santa Cristina

Lloret de Mar forma part de l’Aliança de Municipis Turístics (AMT) líders de sol i
platja junt amb Salou, Benidorm, San Bartolomé de Tirajana, Torremolinos, Calvià,
Adeje i Arona, creada amb l’objectiu d’impulsar la modernització i competitivitat
d’aquestes destinacions.

 Longitut: 1.630 m
 Amplada: 45 m
Sorra: gruixuda
Pendent: 10%
Servei d’acompanyament al bany per
a persones amb mobilitat reduïda
Vestidor adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda i zona d’ombra
Servei de salvament i socorrisme de
maig a octubre
Servei de miniclub, biblioplatja, espai
nadó i activitats esportives

Platja de Fenals

 Longitut: 700 m
 Amplada: 45 m
Sorra: gruixuda
Pendent: 10%
Servei d’acompanyament al bany per
a persones amb mobilitat reduïda
Vestidor adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda i zona d’ombra
Servei de salvament i socorrisme de
maig a octubre
Servei de miniclub, espai nadó i
activitats esportives

Platja de Canyelles

 Longitut: 450 m
 Amplada: 45 m
Sorra: gruixuda
Pendent: 5%
Servei de salvament i socorrisme de
juny a setembre

Platja de Santa Cristina

 Longitut: 450 m
 Amplada: 40 m
Sorra: fina
Pendent: 10%
Servei de salvament i socorrisme de
juny a setembre

Cala Boadella

 Longitut: 250 m
 Amplada: 40 m
Sorra: gruixuda
Pendent: 10%
Servei de salvament i socorrisme de
juny a setembre

El 2018 la platja de Lloret gaudirà de
nous mòduls per als serveis de miniclub,
biblioplatja i espai nadó.

Cultura

Activitat familiar

Activitats MOLL 2018

L’any 2006 l’Ajuntament crea
el Museu Obert de Lloret de
Mar (MOLL), un projecte que
ha rehabilitat, ha fet visitables i
ha obert al públic els principals
atractius culturals del municipi.
El 2018 ha estat declarat com a Any
Europeu del Patrimoni Cultural pel
Parlament Europeu i Any del Turisme
Cultural per l'Agència Catalana de
Turisme.
A Lloret de Mar s’organitzaran visites
guiades i tallers familiars en diferents
idiomes per descobrir el patrimoni
cultural local.

MARÇ
Ruta Indiana + Can Font
Museu del Mar - Taller. Per sota
del mar, fem un submarí
Castell de Sant Joan. Pirates al
Castell
ABRIL
Ruta Indiana + Can Font
Can Font - Taller. Un munt de
colors
MAIG
Ruta Indiana + Can Font
Jardins de Santa Clotilde - Taller.
Una planta, una vida
Dia Internacional dels Museus Portes obertes al Museu del Mar + Es
Tint i visites guiades
Dia Internacional dels Museus Portes obertes a Can Saragossa i visita
guiada
Nit dels Museus - Visita guiada
nocturna al Museu del Mar i actuació a
la terassa
Dia Marítim Europeu - Portes obertes al
Museu del Mar + Es Tint, visita guiada

JUNY
Ruta Indiana + Can Font
Can Font - Visita teatralitzada
Memòries del passat
JULIOL
Ruta Indiana + Can Font
Museu del Mar - Taller de Màgia
Museu del Mar - Museu de nit +
havaneres
Jaciment Turó Rodó - Taller. Els
romans ja són aquí
Jardins de Santa Clotilde - Nits d'estiu
Cementiri Modernista - Visita
nocturna amb música
AGOST
Ruta Indiana + Can Font
Jaciment Turó Rodó - Taller. Els
romans ja són aquí
Jardins de Santa Clotilde - Nits d'estiu
Museu del Mar - Museu de nit +
havaneres
Museu del Mar - Taller. Construïm
un vaixell
Cementiri Modernista - Visita
nocturna amb música

SETEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Jaciment Turó Rodó - Joc de
pistes La maledicció dels déus
Jardins de Santa Clotilde - Visita
guiada amb acompanyament musical
Can Font - Memòries del passat
OCTUBRE
Ruta Indiana + Can Font
Jaciment Turó Rodó - Joc de
pistes La maledicció dels déus
Jardins de Santa Clotilde - Visita
guiada
NOVEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Museu del Mar - Taller. Ho
pesques?
Museu del Mar - Museu Inferno
DESEMBRE
Ruta Indiana + Can Font
Museu del Mar - Nadal al Museu,
tallers infantils

Els nostres elements
patrimonials culturals

Jardins de Santa Clotilde

Museu del Mar

Cementiri modernista

El Museu Obert de Lloret de Mar actualment
l’integren:

Can Saragossa

Any de reobertura: 2010
Edifici que alberga les restes
arqueològiques dels poblats ibers.

Any de construcció: 1919
Encàrrec i idea del marquès de
Roviralta i construït pel paisatgista
Nicolau Rubió i Tudurí.
Jardí noucentista d'inspiració
renaixentista italiana situat sobre el
penya-segat de cala Boadella amb
impressionants vistes sobre el mar
Destaquen la vegetació mediterrània
(amb notable art topiari), les terrasses
superposades, les escultures (com les
sirenes de Maria Llimona) i l'aigua (en
forma de sortidors i fonts).
Declarat Bé d'Interès Cultural

Inauguració al 2007
Ubicat a l’antiga casa de la família
Garriga-Mataró, indians del s. XIX.
Reobertura l’any 2005 com a museu
que descriu els vincles de Lloret amb
el mar, especialment de l’època dels
indians.

Any de construcció: 1909
Disposa de panteons de destacats
arquitectes de principis del s. XX como
Josep Puig i Cadafalch, Antoni M.
Gallissà Soqué, Vicenç Artigas Albertí,
Bonaventura Conill i Montobbio,
Ismael Smith i Eusebi Arnau.
Un dels principals cementiris indians
de Catalunya.
Membre de la Ruta Europea de
Cementiris.

Castell de Sant Joan

Es Tint

Can Font

Turó Rodó

Any de reobertura: 2010
Edifici de la Confraria de Pescadors on
els pescadors tenyien les seves xarxes.
Lloret, junt amb Palafrugell, és dels
únics municipis que conserven
aquests espais de record del seu
passat pescador.

Any de reobertura: 2016
Casa indiana que data del 1877 i que
va pertànyer a Nicolau Font i Maig,
indià que va fer fortuna a Cuba. Té
importants detalls modernistes, com
la porta d’entrada, i actualment és
una casa museu pública que mostra
com eren les cases indianes d’aquella
època.

Any de reobertura: 2016
Jaciment iber situat a primera línia de
mar i que incorpora la reconstrucció
d’una casa ibera.

Torre medieval del segle XI amb
impressionants vistes sobre els penyasegats de Lloret

Lloret de Mar disposa d’un important llegat indià,
referent de la Costa Brava i Catalunya, que tindrà
un especial protagonisme aquest 2018 amb
diferents visites guiades en diferents idiomes.

Can
Font

RUTA EUROPEA DE JARDINS
HISTÒRICS
Lloret de Mar, juntament amb
Aranjuez, està impulsant la
creació de la Ruta Europea de
Jardins Històrics.

14.928

1.814

Castell
de Sant
Joan

7.198

Can
Saragossa

LLORET OUTDOOR SUMMER
FESTIVAL

2.701

Es Tint

1.642

Turó Rodó

Lloret de Mar acollirà el I Fòrum
Internacional de Municipis Indians els
dies 14 i 15 de juny.

100.000

5.486

80.000

Museu
del Mar

60.000

2017

140.456 visitants

106.219

40.000

Jardins
de
Santa
Clotilde

20.000

Durant el 2017 han passat pels equipaments
culturals del MOLL un total de 140.456 persones i
s’han ingressat 353.285 €.


353.285 € ingressats

Els indians

 Visitants MOLL 2017

0

Evolució i xifres de visitants del
Museu Obert de Lloret (MOLL)


Per a més informació consulteu el dossier El llegat
indià de Lloret de Mar.

Un programa amb diferents
activitats artístiques de música,
màgia i circ en diferents espais
singulars a l’aire lliure que es fa
durant els mesos d’estiu.

Esdeveniments

Lleure
Calendari d’esdeveniments a Lloret de Mar 2018

Calendari esdeveniments 2018
01
FEBRER

02

4 Tirada a l’Art

Visit Lloret

Lloret Adventure

Un nou concepte de festival musicocultural de
petit format i amb un caràcter exquisit que tindrà
lloc del 19 al 21 d’octubre en diferents espais de
la ciutat.

Un projecte de col·laboració publicoprivat amb
més de 30 activitats turístiques de lleure i aventura
(submarinisme, activitats nàutiques, caiac, marxa
nòrdica, golf...)

9-11 Carnaval

03

ABRIL

04

8 Marxa de les ermites
21-22 Hola Família!

05

11-13 Lloret Formula Weekend

27-29 Birrasana
JUNY

25 Lloret Night Shopping
06

15-17 Fira dels americanos

Hola, Família!
Un cap de setmana d’abril (21-22) dedicat a les
famílies amb activitats específiques que tindrà lloc
en tots els pobles i ciutats de Catalunya certificats
com a Destinacions de Turisme Familiar (DTF).

MAIG

07

Jornades gastronòmiques de l’arròs
JULIOL
Festa Major de Santa Cristina

AGOST

08

4 Clon Festival
18 Clon Festival

7 Clon Festival
21 Clon Festival

09

SETEMBRE
14 Lloret Night Shopping

OCTUBRE

10

Jornades gastronòmiques de la cuina
del peix de l’art
5-7 MontPhoto

27 Dia Mundial del Turisme
30 Marxa de les platges

11

NOVEMBRE
Festa Major de Sant Romà

DESEMBRE
3 Tirada a l’Art

12

10-11 Fira Medieval

Gastronomia

Accessibilitat

Actualment, Lloret de Mar
es troba treballant amb la
Fundació Alícia per dur a terme
una estructuració del producte
gastronòmic de la destinació
i dotar-lo d’una identitat
pròpia a través d’una estratègia
plantejada a mitjà i llarg termini
(2018 - 2022).

Lloret de Mar és membre de l’ENAT (European
Network for Accessible Tourism), associació que té
per objectiu fomentar el turisme accessible arreu
d’Europa, i del projecte Turisme per a Tothom de
l’Agència Catalana de Turisme.

Les dues platges urbanes
principals, Lloret i Fenals, estan
dotades de diversos serveis
per a persones amb mobilitat
reduïda.

Turisme
esportiu

Dades generals
Les xifres del turisme esportiu
Certificació Turisme Esportiu
el 2006

407 esdeveniments esportius
el 2017

+ 55.000 esportistes i
acompanyants el 2017


14 hotels certificats en
turisme esportiu



14 hotels certificats en
ciclisme

Des de l'any 2006, Lloret de Mar està
certificat com a Destinació de Turisme
Esportiu en les modalitats esportives
de futbol, atletisme, ciclisme, natació
i esports col·lectius.
Durant el 2017 han passat per les instal·lacions
municipals de Lloret més de 55.000 persones
vinculades al turisme esportiu, concretament
37.013 esportistes i 18.708 acompanyants.

Respecte al 2016 hi ha hagut
un increment del nombre
d’esdeveniments esportius. El
2016, n’hi va haver 359 i, durant
el 2017, un total de 407; dels
quals, 300 varen ser estades
esportives; 51, tornejos privats;
15, competicions oficials; 15,
competicions locals, i 26, altres
esdeveniments.

 Esportistes per mesos

 Esportistes per modalitats

Total 2017

37.013

Futbol

8.303

Atletisme

6.968

Bàsquet

4.900

Natació

3.768

gen

1.584

feb

1.356

mar

1.640

abr

11.307

Handball

2.575

mai

3.138

Petanca

2.320

jun

6.432

jul

2.960

ago

216

set

4.116

oct

1.809

nov

Futbol sala

1.487

Rem

1.080

Esport nàutic

1.008

Ciclisme

815

830

des
0

2.000

3.789

Altres

1.625

4.000

6.000

8.000

10.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Serveis
municipals
esportius
 Nacionalitats per nombre
d’esdeveniments
França

64

Catalunya

64

Suècia

43

Noruega

40

Països de l'Est

27

Alemanya

Empreses certificades en
turisme esportiu

Equipaments esportius

Lloret de Mar compta amb 20
empreses especialitzades en turisme
esportiu, 14 de les quals estan
certificades.

5
3

1 pista d’atletisme

1

7

2

3 pavellons
Pavelló d'Esports Municipal 2
Pavelló d'Esports del Molí 3
Pavelló Pompeu Fabra 4

24

Regne Unit

23

Suïssa

22

Multimercat

17

3 camps de futbol

Bèlgica

14

Camp de Futbol del Molí 5
Camp de Futbol Municipal 6
Camp de Futbol de les Pistes d'Atletisme 1

Rússia

12

Altres

57

1
4

Lloret Cycling
6

L’any passat Lloret Turisme va estructurar el
producte cycling, que actualment compta amb:
•

0

15

30

45

60

1 piscina municipal de mides
olímpiques 7

•
•

•

6 rutes recomanades de carretera i 6 rutes
recomanades de muntanya (escollides per
oferir les opcions amb menys densitat de
trànsit i que incorporen elements d’interès
patrimonial i natural)
2 mapes per modalitat en cinc idiomes amb
informació tècnica de les dotze rutes
Entrada de les rutes a Wikiloc i Strava, on
també s’ha creat el club d’usuaris Lloret
Cycling
Creació del microlloc www.lloretcycling.
com

Calendari d’esdeveniments esportius 2018

Calendari esportiu 2018
Novetats 2018 cycling
4 noves rutes recomanades de
carretera amb trasllat (Vallter, Girona,
Rocacorba...)
Cap de setmana temàtic Lloret Cycling
Weekend (27-29 d’abril)
Prova ciclista Gran Fondo Lloret Costa
Brava (29 d’abril)
Jornada de formació al sector
especialitzat
Acord amb prescriptors

Running
El projecte running és un dels
objectius prioritaris per al 2018 per
aconseguir posteriorment el certificat
de destinació triatló.

Novetats 2018 running
Estructuració del producte i les rutes
pels camins de ronda i senders de
Lloret i la comarca
Creació del centre de running
Certificació de destinació triatló
Consolidació d’esdeveniments: Lloret
Night Trail (3a edició al juliol)

01
FEBRER

02

22-25 Copa del Rei Hoquei patins
03

24-26 Ultimate Frisbee
ABRIL

04

02-07 Globasket Bàsquet
27-29 Lloret Cycling Weekend Cycling
29 Gran Fondo Lloret Costa Brava Cycling

JUNY

24-29 Globasket Bàsquet
28-31 MIC Futbol i bàsquet

05

MAIG
13 SUP Race Paddle Surf

29-01/05 Women Spring Cup Waterpolo

Amb l’objectiu d’aconseguir la
certificació de destinació triatló
també es duran a terme accions
concretes en l’àmbit de la natació.
Creació de la marca #LloretSwimming
Potenciació de las Vies Braves de
Lloret
Consolidació dels esdeveniments
XtremSwim i SwimRun Lloret

MARÇ

26 Iron Kids
06

Campionat Catalunya Atletisme
02-03 XtremSwim Lloret Costa Brava Natació

07

Travessia Badia de Lloret

02-03 Swim Run Natació i running

14 Lloret Night Trail Trail Running 8 i 16k

09-10 Vichy Catalan Voleibol platja

AGOST

JULIOL

08

27-02/09 Be Water My Friend Waterpolo
09

SETEMBRE
15-16 The Fenix Games Crossfit

10
NOVEMBRE

11

25 Corriols de l’Avi BTT
12

DESEMBRE
23 Cursa de Nadal Running 5km

Inscripció oberta a tothom

MICE

Dades generals


+22.000 delegats a l’any


+ 90 festivals anuals


+ 6.000 places hoteleres
especialitzades

3 centres congressuals

Punts forts
Lloret Convention Bureau
Des de l’any 2009, Lloret de
Mar compta amb una divisió
especialitzada en la promoció
de turisme de reunions i
esdeveniments
anomenada
Lloret Convention Bureau.
El Lloret Convention Bureau és un organisme de
gestió publicoprivada que té un pressupost anual
aproximat de 120.000 euros i que treballa en dues
línies:
Turisme de reunions: promoció i captació
de turisme de reunions en l’àmbit nacional
i internacional
Festivals i Esdeveniments: assessorament
i organització d'actes i esdeveniments a
través del seu programa Festivals&Events

Anualment passen per Lloret de Mar
22.000 participants en congressos,
reunions i convencions per accions
realitzades amb el turisme de
reunions, principalment en format
de reunió de 50-100 persones, i es
realitzen fan de 90 festivals de música,
dansa o cant.

Bones comunicacions
A 80 km de Barcelona
A 30 km de Girona
A 115 km de Perpinyà

Climatologia
favorable
Patrimoni i cultura
30.000 places
hoteleres

(6.000 en hotels
especialitzats en turisme
de reunions)

Més de 80 sales de
reunions
Gran oferta de
teambuilding i
incentius
Fàcil accessibilitat a
peu

Projecte OlotGirona-Lloret
El projecte Olot-Girona-Lloret és
la suma de les iniciatives locals
especialitzades en la indústria de
reunions impulsades per a cadascun
d’aquests municipis.
A partir del treball realitzat mitjançant els projectes
Reunions entre Volcans d’Olot, el Girona City
Convention Bureau i el Lloret Convention Bureau,
els tres municipis han acordat unir esforços
econòmics i humans amb tres objectius molt clars:

1. Crear un nou producte de turisme de negocis
basat en la complementarietat de tres paisatges
totalment diferents a només 35 minuts de
distància i amb una especialització pròpia (Olot
en el producte d’incentius, Girona en l’associatiu i
Lloret de Mar en el corporatiu).

2.

Cohesionar els membres de les tres
iniciatives locals per genera propostes conjuntes i
oportunitats de negoci.

3.

Posicionar les marques dels territoris a
la indústria de reunions internacional (sud de
França i Espanya).

Nova estratègia de comercialització
i renovació de la seva imatge
professional.
Per al 2018 es confirmen congressos
de l’àmbit sanitari com FETAL i Cobaty
de l’àmbit de la construcció.

Lloret
Turisme i la
promoció
turística

Lloret
Turisme,
entitat
de
promoció turística de Lloret de
Mar, desenvolupa i executa un Pla
d'accions de màrqueting i promoció
anual, amb l'objectiu de promocionar
i donar suport a la comercialització
de diferents productes i empreses del
municipi.

L’activitat de Lloret Turisme
queda estructurada a través de
les següents àrees:

postal i electrònic. Al març es va estrenar un servei
d’atenció a través de WhatsApp.

Les dues principals oficines de turisme
de Lloret de Mar (Central i Museu
del Mar) disposen de la certificació
Q de Qualitat Turística atorgada per
l’Institut per a la Qualitat Turística a
Espanya (ICTE).

Calendari
de de
fires
i esdeveniments professionals
Calendari
fires

promocionals i jornades
professionals

01

GENER
CMT – Fahrrad & Erlebnisreisen (Stuttgart)

FEBRER

02

FITUR (Madrid)

03

MARÇ

ECM Spring Meeting (Reykjavik)
London Bike Show (London)

ITB (Berlin)

Pure Meetings and Events (París)

MITT (Moscou)
ABRIL

04

B-Travel (Barcelona)

Expo Sports Outdoor (Barcelona)
BMT (Napoli)
Mercat del Ram (Vic)
UITT (Kiev)

Atenció al visitant
Lloret de Mar disposa de tres oficines de turisme
obertes durant tot l’any (Central, Museu del Mar i
terminal d’autobusos) i un punt d’informació situat
a la platja de Fenals durant els mesos d’estiu.

 +34 618 263 898
Durant el 2017 les oficines de turisme van
atendre més de 85.000 persones incloent-hi
consultes presencials, telefòniques, per correu

Màrqueting i promoció
La tasca de màrqueting i promoció de la destinació
es du a terme a través de l’estructuració i
segmentació de productes, la creació de contingut
informatiu de Lloret de Mar en línia i fora de línia,
l’organització de viatges de familiarització per a
operadors, periodistes i prescriptors i la presència
en fires i esdeveniments professionals.

05

MAIG
IMEX (Frankfurt)

JUNY

06

Bebés & Mamás (Barcelona)

Sea Otter Europe Bike Show (Girona)
07
08

AGOST
ECM Summer School (Thessaloniki)

SETEMBRE

09

Unibike (Madrid)

El 2018 Lloret Turisme participarà
en les següents fires promocionals i
jornades professionals 

10

OCTUBRE
TTG Incontri (Rimini)

NOVEMBRE

11

WTM (London)
IBTM (Barcelona)

12

Activitats
i visites
guiades 2018
Activitats
Organitzades
per

Lloret Turisme

01
02
03

MARÇ
Visites guiades

ABRIL

04

Visites guiades
Sortides marxa nòrdica
Activitats familiars gimcana d’orientació

05

JUNY

06

Visites guiades

07

AGOST

08

OCTUBRE

Sortides marxa nòrdica
Activitats familiars gimcana d’orientació

Visites guiades
Lloret Outdoor Summer Festival
Sortides marxa nòrdica
Activitats familiars snorkel
Miniclub infantil
Dinamització de platges

Visites guiades
Lloret Outdoor Summer Festival
Miniclub infantil
Dinamització de platges

MAIG

Caiac
JULIOL
Visites guiades
Lloret Outdoor Summer Festival

09

Miniclub infantil
Dinamització de platges
SETEMBRE
Visites guiades

10

Visites guiades
Sortides marxa nòrdica
Caiac

Lloret Outdoor Summer Festival
27 Celebració del Dia Mundial del Turisme
Sortides marxa nòrdica
Activitats familiars snorkel
Miniclub infantil

NOVEMBRE

11

Visites guiades
12

Dinamització de platges

En línia, Lloret Turisme disposa del seu propi web
de vacances en sis idiomes www.lloretdemar.
org, una àrea professional i sala de premsa
professionals.lloretdemar.org i un web propi per
al Lloret Convention Bureau www.lloretcb.org.
Durant el 2018 es desenvoluparà un nou web de
promoció turística totalment accessible i adaptat a
les noves tendències tecnològiques i de disseny, i
es durà a terme una actualització del web específic
del Lloret Convention Bureau.


Lloret Turisme també té
presència en les principals
xarxes socials: Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube i
disposa d'un blog de vacances.
El 2017 les plataformes web de Lloret
Turisme van rebre més de 732.000
visites:
•
•
•
•

Web de vacances: 688.642
Blog de vacances: 22.473
Àrea professional: 14.350
Web Lloret Convention Bureau: 7.199

Comunicació
Lloret Turisme també executa un Pla de
comunicació amb l’objectiu de vetllar per
l’evolució de la imatge de Lloret de Mar.

Per a 2018 hi ha prevista la realització
d’una campanya de promoció
turística sota el lema “Be a lloretenc”
amb l’objectiu de desestacionalitzar
la temporada turística i reposicionar
la marca amb una imatge fresca i
dinàmica, i una campanya de civisme
que permeti aconseguir una major
conciliació entre les necessitats de
resident-turista.

Novetats
Nou web turístic www.
lloretdemar.org
Llançament de la campanya de
reposicionament de marca “Be
a lloretenc”
Nova campanya de civisme

Lloret Film Office
El Lloret Film Office és un departament dependent
de Lloret Turisme que proporciona un ampli
ventall de serveis gratuïts per ajudar a la producció
audiovisual, tant en l’àmbit nacional com
l’internacional, que tinguin lloc a Lloret de Mar amb
l'objectiu d'oferir un servei de qualitat que faciliti
la informació necessària per planificar, agilitzar i
produir els rodatges en les millors condicions.
Lloret de Mar ofereix localitzacions excepcionals
com els Jardins de Santa Clotilde o Cala Boadella
on cada any es realitzen nombrosos rodatges
publicitaris i sessions de fotos.

El 2017 es varen gestionar 19
rodatges i sessions fotogràfiques
a Lloret de Mar.

Més informació
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3
17310 Lloret de Mar
Tel. +34 972 365 788
ariera@lloret.org
bpous@lloret.org
professionals.lloretdemar.org

www.lloretdemar.org

central-turisme@lloret.org 
lloretturisme 
@lloretturisme 
lloretturisme 
@lloretturisme 

