COM ARRIBAR?
ENT environment & management
C/ Sant Joan, 39 1r
Vilanova i la Geltrú. 08800 Barcelona
+34 93 893 51 04

Coordenades GPS 41,225265; 1,724272

Plaça de la Vila

Mercat públic
C-264a
Rambla Principal

Estació ferrocarril
Línia R2 Sud

Des de l’Aeroport del Prat (BCN)

40 minuts

En tren >> Agafeu el ferrocarril des de la T2 (si arribeu a la T1 hi ha un servei de bus gratuït que us porta a la T2) i baixeu a la
parada El Prat de Llobregat. Allà feu transbordament agafant la línia R2 Sud en direcció Vilanova / Sant Vicenç de Calders.
En autobús >> També s’hi pot arribar amb autobús. Els horaris es poden consultar a www.monbus.cat

En tren des de Barcelona

45 minuts

Agafeu la línia R2 Sud en direcció Vilanova / Sant Vicenç de Calders. S’agafa des de Sants Estació, Passeig de Gràcia o
Estació de França.

Des de l’estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 10 minuts
Tal i com sortiu per l’entrada principal de l’estació, agafeu el carrer que teniu de cara fins la Rambla Tomàs Ventosa (C-264a).
Un cop allà gireu a l’esquerra fins la Rambla Principal. Continueu per aquesta via fins arribar al carrer Sant Joan (veure plànol).

En cotxe

50 minuts

Des de Tarragona >> Agafeu l’autopista AP7 direcció El Vendrell / Barcelona. Preneu la sortida 31 direcció Barcelona /
Vilanova i la Geltrú, que us condueix a l’autopista C32. Continueu per aquesta via fins agafar la sortida de Vilanova i la Geltrú.
Des de Barcelona >> Preneu l’autopista C32 en direcció Tarragona / Sitges. Passat Castelldefels heu de triar entre seguir per
l’autopista (de peatge) o desviar-vos per la C31 fins a Sitges per la carretera coneguda com les Costes de Garraf. A Sitges
continueu per la C32 fins la sortida de Vilanova i la Geltrú.

www.ent.cat

