
 



 
 

 
 
 
 
 
COM ARRIBAR 

El seu enllaç amb la N-340, l'autopista AP-7 i l’A-7 faciliten l'arribada per carretera, tant del 
nord com del sud. 
Normalment arribareu per l’AP-7 o A-7, seguiu les indicacions de Cambrils Port. 
Un cop haver entrat a Cambrils, heu de seguir direcció Port o Platges. 
El camp de regates està ubicat a la platja de la Riera d’Alforja, al costat mateix del port 
pesquer, davant del Parc del Pescador (1). 
Posició GPS: Latitut  41° 3'49.86"N  Longitut   1° 3'25. 
 
Un consell: si veniu del nord i us voleu estalviar calers, sortiu per la sortida de 
Torredembarra, d’allà surt l’autovia A-7 que us portarà a Cambrils, la major part és de doble 
carril i preneu la sortida de Cambrils Est i un cop allà, Cambrils centre. 

 

APARCAMENTS I REMOLCS 

Aparcaments vehicles i busos  

A primera hora és possible que es trobi lloc ben aprop, no obstant això , els turismes poden 
estacionar al pàrquing de l’Horta de Sta. Maria (2), que és a 200 m de la platja del passeig 
de les palmeres. El pàrquing és de tarifa fixa tot el matí (1 €) i tota la tarda (1 €) i és molt 
gran. El trobareu baixant per la riera d’Alforja o passeig Sant Joan Baptista de la Salle. 

Pel que fa als busos, han d’aparcar necessàriament al carrer de davant de l’estació 
d’autobusos (3), al principi del carrer Tramuntana, zona que estarà delimitada per 
aparcament dels busos que portin el distintiu que us envem. 

Aparcaments remolcs i vehicle que porten el remolc 

Els remolcs s’han de deixar al parking de la Confraria de Pescadors (5).  

 



CAMP DE REGATES 

DESCÀRREGA DE LLAGUTS 

Directament des del passeig. Caldrà que sigueu àgils a l’hora de deixar-los a la sorra. 

 

LAVABOS I DUTXES 

WC químics a la platja on es farà la competició i lavabos públics al Parc del Pescador (4), 
darrera mateix de la platja (4). 

Servei de dutxes, al Club Nàutic (6), caldrà demanar tarja d’accés al servei de Bar i tornar-la 
al mateix servei de Bar. 

 

AIGUA I FRUITA 

Hi haurà aigua i fruita de temporada per a totes les tripulacions. 

Com és habitual, hi haurà servei de bar on hi trobareu tot tipus de begudes i entrepans. 

 

TELÈFONS DE CONTACTE 

Per qualsevol consulta o aclariment podeu trucar a: 

Eloi Giménez (delegat): 649 448 608 

Juliane Klein (presidenta): 650 866 333 

Fede Baillo (director de regata): 622 036 266 

Lluís Fosch “Ximo” (coordinador de seguretat): 636 497 013 

I també a info@ventdestrop.com 
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