La capital del Maresme ofereix 2,5 km de platja de sorra blanca, amb múltiples equipaments,
serveis i zones verdes per al descans, i un port esportiu amb establiments de restauració i
oci. Cal destacar l’Alguer de Mataró, una important praderia de posidònies a pocs quilòmetres
de la línia de costa, que constitueix un ric ecosistema marí. Els animals hi són permesos
excepte de l’1 de maig al 31 de setembre. Per emergències truqueu al telèfon 937 961 374
o bé al 092
ACCESSOS
Cotxe: Autopista C-32 i AP-7, N-II sortida
Mataró. Aparcaments: entre el carrer de Sant
Antoni i de Sant Pere, paral·lel a la N-II (de
pagament i no vigilat) i al passeig Marítim,
(gratuït i no vigilat).
Tren: Estació de la RENFE: Mataró.
Bus: Servei Bus Platja fins al passeig Marítim
del 24 de juny al 27 d’agost. Dissabtes,

diumenges i festius línies 6 i 7. L’horari és de
10.00 h a 14.05 h i de 16.00 h a 19.00 h; Línia
6. Parades: davant de l’estació de RENFE,
platja del Varador, el Cargol, Centre Natació
Mataró, platja del Callao i Sant Simó; Línia
7. Parades: davant de la platja de Ponent,
Port de Mataró, platja del Varador, Centre
Natació Mataró i platja del Callao; Interurbans:
Barcelona Bus (Grup Sagalés), Empresa
Casas (autobús) i ATM (Nit Bus).

PLATJA DEL VARADOR (734 metres)
Platja urbana de sorra fina amb passeig marítim. Situada entre la platja del Callao
i el port de Mataró.

PLATJA DEL CALLAO (350 metres)
Platja urbana amb passeig marítim. Una de les més freqüentades, amb zona
enjardinada, establiments de restauració i parc infantil..

PLATJA DE SANT SIMÓ (680 metres)
Platja urbana de sorra de gra mitjà fi de color blanc i amb passeig marítim.
PLATJA DE PONENT (150 metres)
Platja urbana situada a l’extrem oest del port de sorra gruixuda.
PLATJA DEL FORTÍ (525 metres)
De sorra de gra mitjà de color blanc entre la platja de Sant Simó i la zona on es
troba l’hotel Castell de Mata. Només s’hi pot accedir a peu des de la platja de Sant
Simó. Molt tranquil·la i rústica.

