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MARESME



Gaudeix dels camps del 
Maresme

Golf i Pitch & Putt

La costa de Barcelona - Maresme és un 

destí ideal per gaudir del golf i Pitch & 

Putt en un entorn natural privilegiat, 

amb un clima suau mediterrani, serveis 

de qualitat i excel·lents comunicacions 

amb les ciutats de Barcelona i Girona. 

 

L'oferta de golf es composa de dos 

camps de golf de 18 forats als pobles de 

Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç 

de Montalt i quatre camps de Pitch & 

Putt, repartits per tota la comarca. 

 

El Maresme ofereix un marc ideal per a 

que els amants del golf puguin gaudir 

del seu esport preferit i, al mateix temps, 

combinar l'esport amb d'altres propostes 

com la gastronomia, la cultura i la 

natura, per viure una estada inoblidable. 

 



Camí de Golf, s/n. 08392 
Sant Andreu de Llavaneres
Tel: 93 792 60 50
Contacte: Veronika Schöbel
comercial@golfllavaneras.com
www.golfllavaneras.com

El Club de Golf Llavaneres, fundat l'any 1945, és el 4t 

club privat més antic de Catalunya i reuneix tots els 

requisits de club exclusiu, no sol per la seva solera i 

tradició, sinó per trobar-se situat en una meravellosa 

regió, el Maresme, distant només 34 quilòmetres de 

Barcelona pel nord, on gaudeix d'un clima privilegiat 

tot l'any i gaudeix d'unes excel·lents vistes que 

combinen simultàniament el mar Mediterrani i la 

Serralada del Litoral.

 

Destaquen les excel·lents comunicacions de què 

gaudeix el poble de Sant Andreu de Llavaneres amb la 

ciutat de Barcelona, com són la carretera N-II i 

l'autopista C-32, sortida 105, que redueix a uns 25 

minuts el trajecte entre ambdues ciutats.

 

La Casa Club ofereix a tots els visitants els serveis de 

Bar-Restaurant, Vestuaris, Botiga de Golf, Sala de 

empreses i Sala de Televisió. Des de la Recepció es 

poden llogar cotxes, carros elèctrics i bosses de pals.

Al costat del Tee de sortida hi ha un putting-green on 

practicar amb el putt i el pitch abans de sortir al camp. 

Per últim disposem d'un Tee de pràctiques on a més 

s'ofereixen classes tant a nivell particular com 

col·lectives.

 

Mereix una menció especial el component 

gastronòmic del Club de Golf Llavaneres, ja que 

disposa d'un magnífic restaurant, amb una relació 

qualitat - preu difícilment superable i tot això dins d'un 

ambient agradable, íntim i familiar.

Descripció

Club de golf Llavaneras



Activitats que duu a terme

- Escola de Golf infantil

- Tee de pràctiques

- Campionats de Club

Instal·lacions

- Forats: 18

- Par del Camp: 70

- Barres blanques : 5.028 m

- Barres blaves : 4.481 m

Horaris: 

Obert tot l'any excepte els dilluns del 15 de Setembre al 15 de Juliol, i els dies 25 de Desembre i 1 de 

Gener.

Laborables a partir de les 8.30 h.

Dissabtes, diumenges i festius a partir de les 8 h.

 



C/ del Balís, 9 (Urbanització Sta. Maria 
del Balís) 08394 
Sant Vicenç de Montalt
Tel: 93 791 51 11
Contacte: Pol Panero
recepcion@golfsantvicens.es
www.golfsantvicens.es

El Club de Golf Sant Vicenç de Montalt està situat en una zona única a escassos minuts de la 

Barcelona, amb una climatologia excepcional per a jugar a golf. Paisatges de gran bellesa, amb 

vistes al mar i a la muntanya. Buggy inclòs en el preu.

 

Activitats que duu a terme

- Classes individuals i col·lectius

- Organització de campionats

 

Instal·lacions

- Casa club amb restaurant, vestidor  i dutxes

- Camp de 18 forats

- Zona de pràctiques i putting green

 

Descripció

Club de golf Sant Vicenç de Montalt



C/ Ramon Llull, 12 (Urbanització Sant 
Berger). 08329 Teià
Tel: 93 555 37 00
Contacte: Trino Martinez
esportivasocial@ctbteia.com 
www.ctbteia.com

El recorregut del Pitch & Putt Barcelona Teià és un clar reflex de les característiques orogràfiques 

de la comarca del Maresme (Barcelona)  amb constants ondulacions, fet que fa que els divuit forats 

del recorregut siguin divertits i molt variats. Els jugadors, sigui quin sigui el seu nivell de joc, 

trobaran un repte diferent en cadascun d'ells. Les distàncies són entre 53 i 120 metres.

 

 

 

 

 

 

Descripció

Instal·lacions

- Forats: 18

- Zona de pràctiques

- Restaurant / terrassa

- Botiga de golf

- Vestuaris

- Servei de lloguer de pals

- Piscina descoberta a l’estiu

Activitats que duu a terme

- Competicions

- Classes de golf

Pitch & Putt Barcelona Teià



Afores, s/n. 08396
Sant Cebrià de Vallalta
Tel: 93 763 12 77
Contacte: Jordi Torrent Marès
info@santcebriapitchandputt.com
www.santcebriapitchandputt.com

L’eSituat en mig d’una vall en el cor de la Comarca del Maresme, amb un clima i un entorn 

envejable es troba el Centre de pitch & putt Sant Cebrià  El recorregut, de 18 forats, reuneix les 

normes de l’ ACPP per competicions oficials a nivell de Catalunya amb una longitud de 1413 metres.

Un segon recorregut amb sortides permanents, reuneix les normes de compromís EPPA (European 

Pitch and Putt Association) per competicions internacionals amb una distància de 1200 metres)

 

Descripció

Instal·lacions

- Forats: 18

- Camp de practiques de 180 metres

- Zona d’aproach

- Búnquer de pràctiques

- 2 putting greens

- Dutxes i vestidors

- Restaurant / Bar (menú diari)

Activitats que duu a terme

- Lloguer de material

- Classes de Golf

- Campionats

Pitch & Putt Sant Cebrià



Carretera BV-5031 Km.7. 08394
Sant Vicenç de Montalt
Tel: 93 791 30 01
Contacte: Imma Canal
info@hcp1.es
www.hcp1.es

L’escola de golf HCP1 neix amb l’objectiu de fomentar l’esport del golf al nostre país i popularitzar 

la seva pràctica. Amb instal·lacions com la nostra serà més fàcil promoure l’esport del golf.  

Envoltada d’un magnífic entorn de pins i una meravellosa vista sobre el litoral, HCP1 gaudeix d’una 

privilegiada situació i de l’excepcional microclima del Maresme.

 

 

 

 

 

 

Descripció

Instal·lacions

- Forats: 18 –par 3-

- 19 búnquers

- 3 llacs

- 5 forats amb aigua

- Camp de pràctiques

- Putting green

Horaris

Temporada d’estiu (del 15/04 al 16/10)

Laborables de 9.00 a 21 h

Caps de setmana i festius de 8.00 h a 21.00 h

Temporada d’hivern ( del 17/10 al 14/04) 

Laborables de 9.00 h a 19.00 h

Festius de 8.00 h a 19.00 h

Dilluns obert de de 9.00 h a 14.00 h

Activitats que duu a terme

- Escola de Golf

- Competicions

- Programes d’estiu

- Classes col·lectives

HCP1 Pitch & Putt



Camí de Can Pi, 5. 08392
Sant Andreu de Llavaneres
Tel: 93 792 63 71
Contacte: Andreu Mora i Oller
tennis@mora.cat
www.mora.cat

Creat l‘any 1997 i situat en el cor del Maresme, aquest 

Pitch & Putt de paisatge meravellós i recorregut 

ondulat, garanteix diversió a tots els amants d’aquest 

esport.

 

La instal·lació ofereix servei de bar, vestidors, lloguer 

de pals i carro i està equipada amb llum artificial en els 

seus 9 forats de par tres.

 

Arribar a green és relativament fàcil, ja que els carrers 

són amples i les distàncies no molt llargues (entre 65 i 

110 metres). Però la dificultat està en els propis greens. 

Els seus desnivells fan que el putt tingui una certa 

dificultat i la diversió estigui garantida.

 

Activitats que duu a terme

- Escola de Golf

- Classes Particulars

- Classes Col·lectives

 

Instal·lacions

- Forats: 9 (par tres)

- Green mitjana - alta dificultat

- Gimnàs

- Servei de Bar

- Pistes de Tennis

- Pistes d’esquaix i de frontó

- Instal·lacions de Paddle

- Instal·lacions per pràctiques

Descripció

Pitch & Putt Tennis Mora



INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

TRANSPORTS I COMUNICACIONS

El Maresme té una ubicació privilegiada 

pel que fa al transport i les 

comunicacions, donat que és accessible 

per diverses vies:

 

Aèria: està perfectament comunicada 

amb dos aeroports: Aeroport de 

Barcelona (BCN)

i Aeroport de Girona – Costa Brava 

(GRO).

 

Ferroviària: rodalies Renfe travessa tota 

la comarca des de Barcelona fins a 

Girona, amb estació en tots els 

municipis de costa. Els municipis 

d’interior disposen de línies d’autobusos 

que, en la majoria dels casos, els 

connecten amb l’estació de tren del 

municipi més proper.

Marítima: compta amb 4 ports esportius: 
Port Masnou, Port Mataró, Port Balís i 
Port Arenys de Mar; i 1 port de marina 
seca: Port de Premià de Mar.
 
Terrestre: diverses carreteres connecten 
el Maresme amb l’entorn: autopistes 
(AP7, C32 i C60), la Nacional II (N-II) i 
d’altres vies terrestres locals i comarcals 
entre municipis.
 
A part de permetre el transport en 
cotxe, facilita l’existència de nombroses 
línies de bus.
 

INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA



TURISME CULTURAL

La comarca del Maresme és rica en historia i patrimoni i ofereix un nombre important 

de museus, a més d’atractives rutes culturals i diverses fires, festivals i Festes Majors, 

així com una cultura viva important, punt culminant de les tradicions populars de 

cada municipi (puntaires, aplecs sardanistes, castellers...).

TURISME GASTRONÒMIC

El Maresme és una de les grans hortes del país, rica en productes de la terra, com ho 

demostren les més de 50 cites gastronòmiques que es celebren durant tot l’any. Però 

també és rica en productes del mar, en cuina tradicional, en elaboració artesana...

D E S C O B R E I X  E L  M A R E S M E



Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1
08301 - Mataró
Telèfon: +34 93 741 11 61
info@turismemaresme.cat
www.costabarcelonamaresme.cat

#costabcnmaresme
#wowmaresme

Girona

Barcelona

El Maresme


