PLATJA DEL PRAT DE VILANOVA
Informació bàsica
La platja de l'Ibersol està situada tocant el terme municipal de Cubelles i abans de la platja
Llarga.
Pendent: Suau Sorra: Fina
Llargada: 700 metres
Amplada: 40 metres
Superfície: 28.000 m2

Accessos
Carretera: AP-7, C-31, C-32
Bus urbà
Bus interurbà: Monbus i Empresa Plana
Tren: R-2 Rodalies

Transport i pàrquings
Autobús urbà
Servei de taxi
Zona blava al llarg de tot el passeig marítim
Places d'aparcament per a minusvàlids

Horaris


TEMPORADA
-

BAIXA:
Calendari: Del 15 al 31 de maig.
Horari: De les 10:00 hores a les 17 hores.
Platges: Platja de Ribes Roges.



TEMPORADA
-

MITJA:
Calendari: De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 11 de setembre.
Horari: De les 9:30 hores a les 18:00 hores i setembre de 10:00 a 18:00 hores.
Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú.



TEMPORADA ALTA:
Calendari: De l’1 de juliol al 31 d’agost.
Horari: De les 9:30 hores a les 19 hores de dilluns a divendres.
De les 9:30 hores a les 20 hores caps de setmana i festius.
Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú.

Equipaments
Oficina de Turisme de Vilanova.
Servei de neteja de passeig marítim i sorra de la platja.
Papereres repartides al llarg de tota la platja.
Servei de megafonia.
Aigües netes i analitzades. Servei de manteniment platges.
Servei de bany i acompanyament PMR.
Canviador adaptat PMR.

Senyalització
Banderes de senyalització de l'estat del mar.
Panells informatius de serveis, normes de conducta i prohibicions.
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Vigilància
Garantir la seguretat dels banyistes. Control abalisament i seguretat en el mar.
Control venedors ambulants.
Control normes de conducta.
Servei d'atenció i assistència als usuaris.

Serveis
1 guingueta amb una terrassa de 60 m2 amb taules i cadires.
1 caseta de lavabo.
1 zona amb 10 hamaques.
3 dutxes públiques i 3 rentapeus.
Servei de cadira adaptada al bany, per a persones amb mobilitat reduïda.
1 pal de bandera per senyals.
1 pal per banderes.
1 mòdul de primers auxilis.
2 cartelleres informatives.

Guardons
Biosphere i Bandera Blava
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