PLATJA LLARGA
Informació bàsica
Platja Llarga constitueix un espai d'unes 10 hectàrees situat a l'extrem sud del terme municipal de
Vilanova i la Geltrú. Forma part d'una antiga zona d'aiguamolls i dunes litorals presents a la zona del
delta del riu Foix coneguda amb el nom de "El Prat".
Aquest espai és l'última zona natural que resta de l'antic delta del riu i és, amb la platja dels Muntanyans
de Torredembarra, l'únic espai litoral d'aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de
l'Ebre i el Delta del Llobregat.
Avui, l'espai de Platja Llarga es troba en procés de recuperació i restauració naturalística.

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.

Senyalització
Banderes de senyalització de l'estat del mar.
Panells informatius de serveis, normes de conducta i prohibicions.
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Serveis
Aquesta platja no disposa de serveis.
Es demana que es respecti la fauna i la flora d'aquest indret.
Tota la platja és zona de nidificació. Per aquest motiu està prohibida la presència de gossos
durant tot l'any.
Així mateix es demana als usuaris d'aquesta platja transitar arran de l'aigua per no trepitjar
la zona de dunes. No està permès acampar ni fer foc.
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