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Xarxes a punt per al Vichy Catalan Volei Tour!
El primer cap de setmana de maig s’inicia l’edició 2017 del Campionat de Catalunya de
vòlei platja, que es disputarà al llarg de l’estiu en vuit poblacions catalanes. Lloret de
Mar, al sud de la Costa Brava, rebrà els participants tant del Vichy Catalan Volei Tour
com de l’Open FCVb, disposats els primers a acumular punts per al rànking nacional de
vòlei platja, i uns i altres a gaudir de sol i esport a les diverses poblacions on es disputa
el campionat.
La prova de Lloret, els dies 6 i 7 de maig, es disputarà a la cèntrica Platja Gran, que fa
més d’un quilòmetre i mig de llargària.
Tota la informació al voltant del campionat es troba en aquest enllaç:
http://bit.ly/VichyCatalan2017. Pel que fa a les inscripcions, tant al Vichy Catalan
Volei Tour com a l’Open FCVb, es poden fer online des de
http://voleiplatja.fcvolei.cat/.

La Platja Gran de Lloret de Mar (Imatge © Oficina de Turisme de Lloret de Mar)

Lloret, una llarga tradició turística i esportiva
Receptora de visitants d’arreu d’Europa des dels anys 50 i pionera del turisme a
Catalunya, Lloret de Mar ofereix molt més que grans platges: la ciutat compta amb un
ric patrimoni cultural i natural, amb poblats ibèrics, castells medievals i fantàstics espais
verds. Entre aquests últims destaquen els Jardins de Santa Clotilde, noucentistes.
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Estan situats en un paratge de gran bellesa, sobre un penya-segat amb vistes al mar,
entre la cala Sa Boadella i la platja de Fenals.
Precisament aquest atractiu turístic de Lloret de Mar podran conèixer de franc els
participants a les dues proves, Vichy Catalan Volei Tour i Open FCVb: l’Oficina de
Turisme posa a disposició dels interessats una entrada per accedir-hi en qualsevol
moment del cap de setmana! Els inscrits poden demanar l’entrada per mail, a
premsa@fcvolei.cat, fins dilluns 1 de maig.
Cap de setmana d’esport i turisme
La celebració del Campionat de Catalunya de vòlei platja és una ocasió ideal per
descobrir els tresors que amaga Lloret de Mar. La informació sobre allotjament a la
mateixa població es detalla en aquest enllaç: http://lloretdemar.org/ca/on-dormir. Una
opció interessant és el càmping Lloret Blau, que està situat a només 10 minuts a peu de
la zona on es disputarà el torneig. Contacte: info@campinglloretblau.com
Pel que fa a les activitats programades, a banda de la visita als jardins de Santa
Clotilde, que els inscrits a la prova poden fer de manera gratuïta, hi ha entre d’altres una
ruta indiana, el Museu del Mar o l’espectacular cementiri modernista. Tota la
informació sobre aquestes i altres activitats es troba a http://lloretdemar.org/ca/.
Com arribar a Lloret de Mar
Situada a la comarca de la Selva, Lloret és accessible per les autopistes C-32 i AP-7. A
tocar de la Platja Gran hi ha un aparcament.

Platja Gran de Lloret i Jardins de Santa Clotilde (Mapa © OpenStreetMap.org)
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