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Está situat a la banda nord del terme enmig de boscos de pi i suro. Es tenen notícies del santuari des del s. XIII i d'aquesta data es la talla de la Mare de Déu que es conserva. 
Durant el s. XVII l'edifici primitiu fou ampliat  pels blanencs. Segons la tradició la imatge de la Mare de Déu es  va trobar l'any 1012, concretament el 5 d'agost. L´any 1794 
en plena invasió francesa, Blanes la va portar al centre del poble per suplicar-li protecció i evitar que el municipi quedés afectat i destruït com havia passat  a altres localitats. 
Com que la invasió va ser rebutjada i l'exèrcít francès no va arribar a Blanes, la població va fer un vot a la Verge del Vilar, i la va tornar a la capella el 24 d'octubre de 1795. 
Des de llavors, la gent del poble renova el vot cada any. El conjunt que podem admirar en l'actualitat respon a una reconstrucció feta després de la Guerra seguint el model 
anterior. Hi destaca una magnífica portalada jubilar i el gran porxo. 
La direcció fou encomanada a un dels deixebles de Gaudí, Isidre Puig i Boada, i la rica decoraciò va anar a càrrec de l'artista Jaume
Busquets i del ceramista Josep Roig. Els vaixells en miniatura escampats per la volta del presbiteri i la nau central i els exvots donen un
aire maríner al conjunt. Pel que fa als exvots, el més destacable és una reproducció de l'any 1948 del Rem de Trenta-Quatre que Joaquim
Ruyra havia portat en persona l'any 1934. El seu dia de festa és el primer dimarts després de Setmana Santa, (dimarts de Pascua).
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