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SALOU · COSTA DAURADA



Zona de taller Zona de rentatge Rutes en bicicleta

L’Hotel Blaumar, de **** superior, és l’únic hotel situat a primera línia de platja que
ofereix un gran ventall de serveis i espais per a ciclistes.

Gràcies a la nostra immillorable ubicació, podràs fer rutes de carretera, gravel i BTT i
gaudir dels millors racons de la província. Ports de primera com la Mussara i Mont-ral,
les muntanyes de Prades pels amants de l’escalada, dirigir-se cap a Valls i Santes Creus
per fer una ruta que et deixarà baldat i, per descomptat, tot el litoral fins al sud,
passant per Miami Platja, l’Ametlla de Mar i, perquè no, el delta de l’Ebre.

Amb les nostres instal·lacions i la nostra àmplia experiència en ciclisme, disposaràs de
totes les comoditats per a només preocupar-te de pedalejar i fer PR.

RODEM AMB TU

Spa i sauna

Primera línia de
platja

Gimnàs

Buffet Restaurante
a la carta

Massatges i
teràpies

Piscina ECO
sense clor

Podràs portar la bicicleta a les nostres grans Suites Mediterrànies i descansar a uns
llits «king size» després de la sortida, així com relaxar-te al balneari amb un gran
ventall de massatges i teràpies esportives, o banyar-te a la piscina ecològica. A més,
tens a la teva disposició una zona de rentatge i taller, amb tots els estris necessaris per
a mantenir la teva bicicleta en perfecte estat.

Amb la reserva del nostre Pack Ciclista, oferim esmorzar pels matiners, menús
esportius personalitzats i una sortida tardana de l’hotel per poder aprofitar el dia al
màxim. I, és clar, un 10 % de descompte en el nostre restaurant Arena Tapas
Restaurant, on podràs degustar la nostra cuina mediterrània i de proximitat, per així
recobrar forces per a la sortida de l’endemà.



Disposem d’un servei d’animació i mini club amb
servei de berenar pels nens. El nostre programa
inclou un seguit d'activitats lúdiques en família i
actuacions en directe, com música en viu, espectacles
folklòrics i de màgia per amenitzar la teva estança. 

A més, disposem de dues piscines ecològiques, una per
adults i una altra per a infants, dissenyades per a
garantir el màxim benestar de tota la família.

En definitiva, és un oasi de lleure i relaxació autèntic
situat a Salou, en plena costa mediterrània i en
consonància amb el medi ambient. Així, quan surtis
amb la bicicleta, els teus acompanyants gaudiran tant
com tu.

L’HOTEL

SI NO RODES... GAUDEIX!



Salou disposa de 7,5 km de platges molt segures, amb algunes atraccions infantils,
animació, servei de guarderia o la possibilitat de fer esports nàutics.

A deu minuts de PortAventura Park i Caribe Aquatic Park. Aquum Spa & Wellness,
Camí de Ronda, Nàutic Parc... I molts més!

1 hora de l’aeroport de
Barcelona
10 minuts de l’aeroport de
Reus

SALOU, COSTA DAURADA

5 minuts de l’estació de Salou
- PortAventura (RENFE)
25 minuts de l’estació Camp
de Tarragona (AVE)

2 minuts de l'estació
central d’autobusos de
Salou

AP7
A7
C14

UBICACIÓ



LLOGUER DE BICICLETES

adventure-bikerental.com
644 82 46 97

SERVEIS PACK
CICLISTA

TALLER I BOTIGA

biketaller.com
644 86 06 31

*a càrrec del client
**subjecte a disponibilitat

TALLER I BOTIGA

marinebicicletes.cat
977 36 17 39

Welcome Pack:
- Bidó

- Barra energètica
- Gel energètic
- Motxilla hera

Descompte de 10 % al
restaurant

Massatgista i
fisioterapeuta*

Esmorzar matiner Sortida tardana** Vestuaris i dutxes

Barres
energètiques i gels*

Menús esportius
personalitzats Bugaderia*

Zona de taller

Zona de rentatge

Rutes en
bicicleta

https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


1 2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

18
17

19

20

Mont Caro
Ermita Coll de l'Alba
Serra de Cardó
Prat de Compte
La Fatarella
Coll de Fatxes
Llaberia
Castell d'Escornalbou
La Teixeta
La Figuera
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11. La Morera de Montsant
12. Siurana
13. Coll d'Alforja
14. Prades
15. La Mussara
16. L'Albiol
17. Coll de l'Arena
18. Rojals
19. Montagut
20. Les ventoses

Port de muntanya Pla

PORTS I MÉS
PORTS

Valls

Vendrell

Falset



RUTES

LA MUSSARA 

Salou - Cambrils - Montbrió - Riudoms - Les Borges - Alforja
- Vilaplana - La Mussara - Prades - Cornudella de Montsant -
Alforja - Les Borges - Botarell - Montbrió – Cambrils - Salou

130km 1750m

ETAPA 6 VOLTA CATALUNYA 2022

Salou - Riudoms - Coll de la Mussara - Coll de Capafons -
Prades - Cornudella - Escaladei - Coll de la Teixeta - Viaducte
dels Masos - Cambrils - Salou

173,5km 3015m

ELS 3 COLLS

Salou - Cambrils - Montbrió - Duesaigües - Coll de la Teixeta
- Coll de Porrera - Coll d'Alforja - Alforja - Les Borges -
Botarell - Montbrió - Cambrils - Salou

90km 1136m

COSTA I LLABERIA

Salou - Cambrils - Montbrió - Mont Roig - Pratdip - Santa
Marina - Llaberia - Pratdip - Les Planes del Rei - Miami -
Cambrils - Salou

93km 1300m



www.blaumarhotel.com

SALOU · COSTA DAURADA


