4,5 km de façana marítima amb una amplada entre 50 i 100 m, de sorra gruixuda, formada
per tres platges i la punta de la Tordera. Disposa de miniclub per als infants durant els mesos
de juliol i agost; i servei d’animació durant tota la setmana, dins el programa de turisme familiar.

PLATJA DE MALGRAT CENTRE (900 metres)
Platja urbana pròxima al centre històric de la població, entre la riera de Palafolls i
el punt on es creuen les vies del ferrocarril amb el camí de la Pomereda. Accés en
cotxe des del pas a nivell de la cruïlla dels carrers Abat Oliba i Sant Elm.

ACCESSOS
Cotxe: Sortides a les autopistes A-7 i C-32,
i a la carretera N-II. Aparcaments: gratuïts i
no vigilats, a Platja de l’Astillero al passeig
Marítim, avinguda Barcelona i camp de futbol,
a la platja Malgrat Centre: Estació de RENFE,
plaça Catalunya (rotatiu: màxim 2 hores) i a
les platges de la Conca i Punta de la Tordera:
Avinguda de la Pomereda

Tren: Estació de RENFE: Malgrat de Mar
(al mig de la platja de Malgrat Centre).
Freqüència de trens en les dues direccions
de 30 minuts.
Bus: Autobús entre la zona hotelera i el
centre de la població (cada 20 minuts) i
autobús entre la zona de càmpings i el centre
(cada 35-40 minuts)

PLATJA DE LA CONCA (1.700 metres)
Platja natural entre el punt on conflueixen les vies del ferrocarril amb el camí de la
Pomereda i la carretera de Mas Bages. Zona protegida de dunes amb vegetació
autòctona. Accés en cotxe des del pas a nivell de la cruïlla dels carrers Abat Oliba
i Sant Elm i des del pas a nivell de la carretera comarcal de Malgrat de Mar a Blanes
(avinguda Mas Bages).

PLATJA DE L’ASTILLERO (1.000 metres)
Platja urbana, entre el límit de terme amb Santa Susanna i la desembocadura de
la riera de Palafolls. Accés en cotxe des de la plaça de l’Àncora pel sector nord o
des del pas subterrani a la cruïlla del passeig Marítim de Santa Susanna.
PUNTA DE LA TORDERA (900 metres)
Platja urbana entre la carretera de Mas Bages i la desembocadura de la Tordera.
L’últim tram és nudista. Accés en cotxe des del pas a nivell de la carretera comarcal
de Malgrat de Mar a Blanes (avinguda Mas Bages).

