
 

Camí de Ronda de Llançà. 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Alt Empordà Ascensió acum. : 60 m. 

Zona :  Albera – Cap de Creus Descens acum. : 60 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 0 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 46 m. 

Durada :  1:45 hores. Passejant Alçada sortida : 10 m. 
Distancia :  4’5 Km. Alçada d’arribada : 10 m. 

 
 
 
 
Introducció: 
 
Ruta turística on visitem el poble de Llançà, la Vila i el Port gaudint del camí de 
ronda. 
 
Aproximació: 
 

 Llançà, des de Figueres per la N-260, aparcament Rafel Estela al costat de la 
Plaça Major. 
 
Ruta: 
 
Llançà vila (10 m – 0:00) – Cau del Llop (0m – 8:30) – Port de Llança El Castellar 
(27 m – 1:15) – Llançà vila (10m – 1:45) 
 
Descripció del recorregut: 
 
Primer podem visitar la Plaça Major, amb la seva església de Sant Vicenç, l’arbre de 
la Llibertat i la Torre Romànica. Tornem per el carrer Rafel Estela per agafar el 
carrer Cabrafiga i el Colomer al final del mateix ja veiem el mar, agafem el carrer 
de la dreta, les dues cruïlles següents a l’esquerra, travessem la carretera a el Port 
de la Selva, just desprès unes escales baixant en mig dels apartaments, enllacem 
amb unes altres escales que ens deixem a la mateixa platja del Cau del Llop o dels 
Capellans, ara anem cap a llevant per mig de les roques per arribar a una petita 
platja, anomenada de les Monges, seguim per la costa fins a la platja de les 
Tonyines, aquí enllacem amb el GR-92, el camí de ronda passa al costat de la platja 
de la Farella, una de les més boniques de Llançà, anem seguint per la costa a la 
zona de petites cales de la zona de les Carboneres, el camí s’enfila per el penya-
segat, damunt podem admirar el Port de Llançà, amb el Castellà, antigament era 
un illot rocós, baixem al port per pujar seguidament al Castellà, d’un podem gaudir 
de excel·lents vistes, baixem cap el passeig Marítim, d’aquí ja podem anar cap la 
Vila, on tenim el cotxe per la avinguda d’Europa. 
 
 

http://maps.google.es/maps?f=d&hl=ca&geocode=7719182954174157531,42.363979,3.152964&saddr=&daddr=42.363855,3.153194&mra=mi&mrsp=0&sz=18&sll=42.364196,3.153419&sspn=0.002243,0.004823&ie=UTF8&t=h&z=18�


 
Recomanacions: 
 
Aquesta es una ruta per gaudir del paisatge, les cales i aprofitar per fer fotos. 
 
Mapes de la zona: 
 
Editorial Alpina Escala 1:25000 Cap de Creus. 
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