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SALOU
La platja d’Europa

Des del segle XIX Salou és una destinació turística de referència a Europa
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Els primers estiuejants que es van enamorar de Salou hi van arribar a partir de la segona meitat del segle
XIX. Des d’aleshores, Salou ha estat una destinació de vacances de referència a Europa.
Les platges i cales de sorra daurada amb aigües tranquil·les i el clima temperat en són l’atractiu principal,
que es complementa amb una oferta esportiva i d’oci que són reconegudes internacionalment.
La qualitat, excel·lència i respecte cap el medi ambient són els estàndards amb els quals es treballa al
litoral de Salou. El conjunt de les platges de Salou compta amb el Certificat Mediambiental ISO 14001. A
les platges de Ponent i Llevant oneja la bandera Q de Qualitat, que atorga l’Institut per a la Qualitat
Turística Espanyola. A més a més, l’Agència Catalana de Turisme ha certificat Salou amb el segell de
Destinació de Turisme Esportiu.
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Com arribar a Salou?
En cotxe
Salou està connectada amb
Autopista AP7, Autovia A-7, C-14
En autobús
Salou disposa de parada amb línies
nacionals i internacionals
En tren
Salou té una estació de Renfe al
municipi i està a 24 quilòmetres de
l’estació de l’AVE al Camp de
Tarragona.
En avió
Salou està a 10 quilòmetres de
l’aeroport de Reus i a 101
quilòmetres del de Barcelona.

Salou té un clima agradable tot l’any

La temperatura mitjana d’hivern no
baixa dels 10ºC i les màximes, al
migdia, poden superar els 20ºC
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9 platges amb sorra daurada i aigües cristal·lines

A Salou, les millors hores passen a les platges o bé a recer de la seva costa. Amb més de 14
quilòmetres de façana marítima, a Salou hi trobaràs les platges urbanes, adaptades, accessibles i
amb tots els serveis. Però també hi trobaràs cales a recer de penya-segats i de boscos de pins, més
tranquil·les i allunyades.	
  

A Salou pots
gaudir de les
teves vacances
practicant
diversos esports
nàutics

3

1

Patronat Municipal de Turisme de Salou

El segell de qualitat de Destinació Turística Familiar i
de Destinació de Turisme Esportiu
Salou ha fet una aposta pels serveis de qualitat i de proximitat. Les
platges de Ponent i de Llevant, les més urbanes, són un clar exemple
del segell de Destinació de Turisme Familiar que té Salou: són
accessibles i tenen serveis per a tota la família.
Qualitat, excel·lència i respecte cap el medi ambient són els
estàndards amb els quals es treballa al litoral de Salou. El conjunt
de les platges del municipi compten amb el Certificat
Mediambiental ISO 14001, un reconeixement internacional que
garanteix la implantació i el manteniment al llarg dels anys d’una
gestió medi ambientalment respectuosa. L’ISO 14001 es renova
anualment a través d’auditoria. A les platges de Ponent i Llevant
oneja la bandera Q de Qualitat, un certificat que atorga l’Institut
per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), i certifica la qualitat
dels serveis d’aquestes dues platges.
La destinació també té el segell de Destinació de Turisme Esportiu,
que li confereix l’alta qualitat dels equipaments esportius de Salou.
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A Salou, t’hi esperen 52.000 places d’allotjament
Salou té una gran oferta d’allotjaments adaptada a les teves necessitats. Des d’hotels de 4 estrelles superior fins a
apartaments, hotels-apartament, pensions i càmpings. Prop d’una trentena d’establiments estan distingits amb
el segell Destinació de Turisme Familiar i cobreixen les necessitats dels més petits fins als més grans de la
família.
49 hotels amb capacitat per 34.000 places | Un hotel és de 5*, 23 són de 4* i un de 4* superior
10 hotels – apartament | 6 són de 4*
3 càmpings amb un total de 5.451 places

Pellentesque:

Apartaments turístics amb capacitat per 13.122 places
Pellentesque aliquet

Consectetuer:

5 dels establiments hotelers de Salou disposen de la certificació Q de
qualitat, 4 hotels han obtingut la certificació EMAS, de gestió
ambiental i 4 estan certificats amb lSO
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Una gran oferta d’oci per gaudir al màxim
PORTAVENTURA WORLD
PortAventura World és un ressort temàtic de
vacances líder a Europa i emplaçat, en bona part, al
terme municipal de Salou. Inaugurat l’any 1995,
després de l'èxit inicial –i amb l'obertura dels seus
hotels i del PortAventura Caribe Aquatic Park– es va
transformar en un ressort de destinació turística de
referència a nivell europeu.
PortAventura World és la principal destinació d’oci
familiar d’Europa, ideal per tota la família. Es tracta
d’un espai amb dos parcs i cinc hotels. PortAventura
World ofereix una experiència única i inoblidable per
a gaudir de sis àrees temàtiques: la Xina, Polynèsia,
Far West, Mèxic, Mediterrània i Sèsam Aventura. A
PortAventura Caribe Aquatic Park hi han piscines i
tobogans per a tota la família.
https://www.portaventuraworld.com/ca/

FERRARI LAND al 2017
A partir del 2017 podràs gaudir de Ferrari Land per
primera vegada a Europa. 60.000 m2 d’autèntica
diversió en un parc temàtic únic. Velocitat,
innovació, adrenalina, tematització, atraccions de
referència mundial… Ferrari Land oferirà una
aventura única i completa al nou parc temàtic de
PortAventura World..
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Una gran oferta d’oci per gaudir al màxim
LUMINE MEDITERRÁNEA BEACH & GOLF

Lumine Mediterránea Beach & Golf disposa d’un
green de fins a 170 hectàrees dividides en tres camps de
golf amb 45 forats i dues cases club.
Lumine Mediterránea Beach & Golf té el certificat
Audubon International Gold Signature Sanctuary
Certificate,
que
garanteix
un
model
mediambientalment sostenible i una gestió responsable
dels recursos naturals com l’aigua.
http://www.lumine.com/ca

ESTACIÓ NÀUTICA
Central de reserves de tot tipus d’activitats i d’esports nàutics així com de complementaris, com ara rutes en
BTT. Activitats per a tots els nivells: des d’iniciació, esbarjo, per a grups, empreses, particulars...
www.estacionautica.info

COMPLEX ESPORTIU
Conjunt d’instal·lacions de referència creades per a
la pràctica del futbol, dirigides amb personal
qualificat i idònies per a l’organització d’stages,
torneigs, campus.... Compta amb camps de gespa
natural, artificial i híbrid. Així com aules de
formació, gimnàs, sales de reunions i cafeteria. El
complex ha permès que Salou tingui el certificat de
Destinació de Turisme Esportiu en la modalitat de
Futbol.
www.futbolsalou.es
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Salou, vine, remena i tria
A l’entorn del Passeig
Jaume I hi han les
botigues de roba i
complements, amb les
darreres tendències
A Salou també s’hi
localitzen comerços
especialitzats en esports,
com ara la botiga oficial
del FC Barcelona

EIX COMERCIAL
Salou és també una destinació on hi podràs trobar tot allò que busques per gaudir de les teves vacances.
Des de botigues que t’ofereixen les últimes tendències de moda, passant per establiments per comprar-hi
els complements ideals dels teus moments d’oci a la platja.
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