-Guadalest- Dit bergplaatsje is relatief onbedorven. Dat is voornamelijk te danken aan
het feit dat het oude deel ervan alleen toegankelijk is via een hellende tunnel door een
berg. Op hachelijke plaatsen op de rotsen staan ruines van een kasteel en de
klokkentoren van een kerk. Guadalest werd gesticht door de Moren en zij terrasseerden
de omringende heuvels om er gewassen op te verbouwen. De irrigatie verloopt noch
steeds via het geulensysteem. Trappen leiden van het marktplein naar het kasteel.

……

In het Museo de Miniaturas bewaard men een microscopische versie van het Laatste
avondmaal van Leonardo Da Vinci, die op een rijstkorrel is geschilderd. Ook kunt u er de
naakte Maya van Goya, geschilderd op een vleugel van een vlieg bewonderen, en er is
een beeldje van een kameel dat door het oog van een naald past.

…………………………………

-La Isla de Tabarca- Voor een bezoek aan het eiland kunt u het beste Santa Pola als
vertrekpunt nemen. Het eiland meet 1.800 m lang en 400 m breed. Het kleine, vlakke
eiland bestaat uit twee delen: een stenig boomloos terrein dat El Campo wordt genoemd
en

een

ommuurde

nederzetting

in

schaakbordpatroon

met

3

monumentale

toegangspoorten. Deze nederzetting is in de 18e eeuw op last van Carlos de3 gebouwd
om te verhinderen dat piraten van het eiland gebruik zouden maken. Op Tabarca wordt
veel gezwommen en gesnorkeld. Voor de duikers is dit het paradijs om prachtige koraal
te zien. Men heeft hier een Romeinse viszouterij blootgelegd. Buiten deze plaats liggen
enkele moderne zoutpannen.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…..

www.costablancarental.net

Aanraders voor families met kinderen. …………………………………………………………
-Mundomar- Het vrijetijdspark Mundomar bevindt zich in Benidorm. Hier kan men o.a.
dolfijnenshows bekijken, en de flamingo’s, pinguïns, schildpadden en zeeleeuwen heten u
welkom. Dit alles gecombineerd met een pretpark, grotten, piratenschip en restaurants
die ervoor zorgen dat dit voor u en de kinderen een onvergetelijke dag wordt. ……………….
-Aqualandia Benidorm-

Aqualandia is het oudste waterpretpark van Benidorm en is

nog steeds een van de meest succesvolste van Spanje. Alle attracties hebben met water
te maken en zijn zowel als voor de kinderen en als voor de ouderen een vreugdevolle
belevenis. Attractie´s zoals de kamikaze, de Big Bang en de Splash zijn de blikvangers.
-Terra Mitica- Dit themapark dat zich rechts in de bergen van Benidorm bevindt, is
werkelijk een aanrader voor families met kinderen. Vijf landen themas worden er
besproken: Egypte, Griekenland, Rome, Iberie en de eilanden. Dit alles in een natuurlijke
oase van bomen, natuur, water met enorm veel attracties voor jong en oud die men vrij
benutten kan. Men betaalt enkel het toegangsgeld.

………………………………………………………….

-De Watervallen van Algar- De waterbronnen van Algar zijn een natuurlijke bron van
watervallen en kleine zwembaden waarvan het water rechtstreeks uit de bergen komt.
Het ligt in een uniek natuurgebied nabij Callossa d´En Sarria dat op mij grote indruk
maakte door de groene natuurlijke omgeving van dalen, beplant met veel mispelbomen.
Men kan hier best een dagje met de kinderen doorbrengen, lekker zwemmen in het
verkoelde water met de watervallen op de achtergrond, Buiten het park vindt men enkele
restaurants met grote buitenterrassen en zwembaden waar men als gast gebruik van
mag maken. Algar is uniek te combineren met een bezoek aan Moraira, de parel van de
Costa Blanca en het kunstenaarsdorp Altea. ………………………………………………………………………

-Safaripark ELCHE– In dit park kan men tijgers, leeuwen, apen, olifanten, verschillende
vogels, krokodillen, etc.. gaan bekijken. Dit park ligt mooi in een zee van palmen en
bomen op 4 kilometer van Santa Pola landinwaarts. Dit gecombineerd met een groot
zwembad dragen zorg voor u en uw kinderen voor een onvergetelijke dag.

………………….

-Aquapolis Torrevieja- Een groots opgezet waterparadijs, zeer uitgebreid met de
meest uiteenlopende vormen van watervertier. Het park herbergt 12 verschillende
waterattracties zoals de Kamikaze, Water Rapids, Black Hole, Splash en natuurlijk de
Gigant glijbanen die zorgen voor optimaal vermaak. Aquapolis is alleen geopend in de
zomermaanden.

Voor wie dit alles nog niet genoeg is, de geneeskrachtige modderbaden van Lo Pagan - Hier kun je modderbaden nemen !

…………………………………………

In het gebied rond -Lo Pagan- bevinden zich de best aangeschreven openlucht
modderbaden van Europa….. Je moet er voor naar de zoutplassen van “Las Charcas de
las Salinas”, op een kleine afstand van uw vakantiewoning. Deze modderbaden worden
aanbevolen voor alle vormen van huidaandoeningen en reumatiek. Door de natuurlijke
genezende

slipafzettingen

krijgen

mensen

met

huidziektes,

reuma,

spier

en

gewrichtsproblemen artritis en jicht een echte verlichting en vaak oplossing van hun
problemen. Dit in combinatie van de zoutbaden geeft echt resultaat.

…………………………

Lo Pagan is oorspronkelijk een klein vissersplaatsje, gelegen langs de route van de
kuststrook “Mar Menor” enkele kilometers nabij San Pedro del Pinatar in de streek Costa
Calida. Lo Pagan wordt veelal door de Spanjaard bewoond en bezocht. Weliswaar bieden
hier verschillende hotels en residenties speciale behandelingen aan met zeer hoge
therapeutische waarden. Men kan dit gebied zien als een groot openlucht kuuroord,
omdat door de uiterst hoge concentraties van de minerale jodium en zouten en de
inwerking van de sterke zonneschijn, er een zeer gezond klimaat is ontstaan. De modder
en zoutbaden zijn voor iedereen vrij toegankelijk!

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

De “Lonja de Pescado” de visafslag kan op werkdagen in aller- vroegte bezocht worden
aan de kade van de haven nabij het geanimeerde nachtleven dat zich concentreert rond
het gebied dat bekend staat als “ La Curva ” in het centrum van Lo Pagan. La Curva
heeft bij uitstek een grote diversiteit aan horeca –aangelegenheden met zogezegd het
strand in de achtertuin. Dus uitgaansgelegenheden te kust en te keur voor zowel voor
jongeren als ouderen.

…………………………………………………………………………………………………………

De Mar Menor een groot ingesloten –meer- van ca. 170 km2 herbergt bovendien een
zeer kalme zee, ideaal om te zeilen of om rustig te zwemmen. Het niet al te diepe water
in combinatie met het - binnenzee karakter - zorgen ervoor dat de temperatuur van het
water ca. 5 graden hoger ligt dan het water van de Middellandse zee. Hierdoor is het
water in het voor en naseizoen zeer aangenaam van temperatuur.

DE STRANDEN

…………………………………

…………………………………………………………………………………………

Langs de kust van de Costa Calida liggen vele mooie stranden, zowel natuurlijk als
kunstmatig aangelegd. Ze zijn aanzienlijk rustiger dan de stranden die we zojuist al in
deze brochure hebben vernoemd. De kwaliteit van het water is uitstekend, zeer helder
wat dit gebied prominent maakt bij de vele aanwezige watersportduikers.

…………………

Onderstaand vermeld een selectie van stranden vanaf Cabo Roig tot Aquilas……

-Cabo Roig- Zoals eerder in de brochure omschreven is Cabo Roig een erg mooi kleine
strand, een baai wat bij zowel de toerist als de lokale bevolking erg populair is.
Het herbergt een strandkiosk met terras voor de verkoop van eten en drinken en een
havenrestaurant waar zowel de gerechten van de kaart als in tapasvorm te bestellen zijn.
Het restaurant verschaft ook de mogelijkheid om hier op de promenade ligbedden,
parasols en kluisjes te huren.

………………………………………………………………………………………….

-Mill Palmeras- Heeft een erg lang en uitgestrekt strand. Aan het strand bevindt zich
een klein en gezellig straatje waar zich een tal van horecagelegenheden bevinden. Het is
hier vooral in de avonduren leuk vertoeven en heeft zelfs een avondmarkt.

…………………

-Pillar de Horadada-

Een klein kustplaatsje dat veelal wordt bezocht door de lokale

bevolking. Het centraal gelegen binnenpleintje met zijn terrasjes grenst aan het lange
zandstrand. Pillar de Horadada heeft ook een plezier jachthaven waar menige
watersporters zich thuis kunnen voelen.

-San Pedro del Pinatar- Deze plaats beschikt over een lang populair strand wat
vanwege zijn afmetingen nog redelijk rustig is. Het strand heeft echter geen kioskjes en
watersport faciliteiten. ………………………………………………………………………………………..
-Calblanque- Dit is een natuurpark wat beschermd wordt door Unesco wat tevens vier
mooie zandstranden heeft. Vanwege het beschermde karakter zijn er geen watersporten
en kiosken te vinden. Uitermate geschikt voor eindeloze strandwandelingen of voor vogel
en natuur -liefhebbers.

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

-Cartagena-

Dit

is

een

belangrijke

havenstad

wat

vanwege

dit

belangrijke

havenkarakter en de hiermee gepaard gaande industrie de kust minder aantrekkelijk
maakt voor strandbezoek. Overigens is het oude centrum zeker een bezoekje waard.
-Mazzaron-

Deze plaats heeft diverse kleine rotsbaaitjes met kleine zandstrandjes.

Zowel de zandstrandjes als het water zijn erg schoon. Er zijn vele watersporten te
beoefenen waaronder zeilen en surfen. De rotsbodem in combinatie met zijn fauna
maken deze plaats populair bij duikers. Ook zijn hier op het strand weer diverse kiosken
te vinden voor koude versnaperingen en voor de huur van parasols en ligbedden.
-Aquilas- Dit is een klein vissersplaatsje waar tijdens de zonnige dagen hoofdzakelijk de
lokale bevolking naar het strand toe komt. De stranden zijn klein vanwege de vele kleine
baaitjes. Het water in deze baaitjes is schoon en helder. De stranden zijn eveneens erg
schoon en bieden plaats aan diversen watersporters evenals duiken en snorkelen. Ook op
deze stranden zijn diversen kioskjes te vinden waar koude versnaperingen kunnen
worden gekocht.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Weekmarkten
-Maandag- Callossa d´En Sarria, Denia, Elche,
Pedro del Pinatar.

La Nucia , Parcent, Santa Pola, San

………………………………………………………………………………………………………………

-Dinsdag- Althea, Callossa d Én Sarria, Jalon, Los Alcazares, Orihuela, Pilar de
Horadada.
-Woensdag- Benidorm, benitachell, Cartagena, El Campello Petrel, Teulada, Guardamar,
La Mata,

Muchamiel , Ondara, Orba, Polop, San Miquel de Salinas, Torre de la

Horradada.
-Donderdag- Alicante , Gandia, Santa Pola, Javea, Lo Pagan, Pego, Rojales, San
Fulgencio, San Javier, Villajioyosa.

…………………………………………………………………………………….

-Vrijdag- Alfaz del Pi, Finestrat, Gata de Gorgos,

Moraira, Orihuela, Oliva, Pilar de

Horradada, avondmarkt, Torrevieja. ……………………………………………………………………………………
-Zaterdag- Aquilas, Alicante, Almoradi, Benissa, Calpe, Callossa dÉn Sarria, Gandia,
Mazarron, Orihuela Costa, Santa Pola, Torre Pacheco. ……………………………………………………….
-Zondag- Benidorm, Campo de Guardarmar, Los Montesinos, Pilar de Horredada, Puerto
de Mazzaron, San Fulgencio. ………………………………………………………………………………………………..
De Golfsport in Orihuela Costa.

…………………………………………………………………..

In Orihuela Costa en op korte loop of rij -afstand van het appartement bevinden zich 3
voorname prominente golfterreinen waaronder Real Club de Golf de Campoamor
Deze fraaie 18 –holes golfcourse op Campoamor is aangelegd door de beroemde Spaanse
golfarchitecten Juan Liques Creus en Antonio Ruiz Oltra. De course is neergevleid op een
reeks glooiende heuvelruggen, die een adembenemend uitzicht op de Middellandse Zee
geven. De heuvelruggen, die voorzien zijn van een rijke flora en fauna beschermen het
terrein tegen de wind en scheppen een speciaal microklimaat, waardoor golf spelen het
hele jaar door mogelijk is. De golfcourse wordt nu frequent gebruikt door profs en
geroutineerde

amateurs

maar

ook

beginnende

golfers

zijn

van

harte

welkom.

Naast het golfen bied het Golfresort nog veel meer. In het clubgebouw bevinden zich een
bar en restaurant, een golf –sportwinkel, conferentiezalen en het

luxueuze -4 sterren

hotel. Het daarnaast gelegen sport en wellness Centre herbergt onder meer een
fitnesscentrum, in –en outdoor zwembaden, tennisbanen en 2 voetbal velden. Verder is
het heerlijk wandelen op het terrein en de weidse natuurgebieden waar het door ligt
ingesloten. Voor informatie: www.lomasdecampoamor.com

Club de Golf “Las Ramblas de Orihuela”
Villamartin

ligt

bovengemiddeld

dit

meest

spelende

exclusieve
en

meest

…………………………….

In de directe omgeving van Campoamor en

golfterrein.
veeleisende

71

Par

voldoen

golfspeler.

ook

Voor

aan

de

informatie:

www.golframblas.com

Club de Golf “Villamartin” Deze course heeft een afmeting van 1.300.000 M2 waarbij in
het ontwerp en design ook de afwisselende structuur van het land is gebruikt om de
moeilijkheidsgraad van par T2 perfect te integreren. Bergachtig gebied met her en der
bomen, meertjes, hindernissen en hoogteverschillen waardoor het spelen interessanter,
aantrekkelijker en moeilijker wordt. Voor informatie: www.golfvillamartin.com …………
Club de Golf “ La Marquesa” Deze course ligt ter hoogte van Guardarmar in de plaats
Rojales. Deze golfclub rond het aanbod aan golfterreinen, tussen Alicante en Orihuela
Costa af en eist het uiterste van de golfspeler die constant uitdagingen zoekt. Het is een
course met veel afwisseling, 18 holes over 5.844 meter verdeelt bij, Par 72 betekent
internationale standaard. Informatie overgreenfees: www.golfspain.com

www.costablancarental.net

…………………

Bruikbare Links, Informatief

Thalasia Health Centre
www.thalasia.com/?info=77&lang=EN&idpadre=69
Fietsen Verhuur
www.costablancabikehire.com/
Activiteiten/ Sport
http://lorufete.com/indexi.htm
Waterpretpark Torrevieja
www.aquopolis.es/torrevieja/
TerraNatura
www.terranatura.com/Eng/Inicio/Index.aspx
Terramiticapark Benidorm
www.terramiticapark.com/en/index.htm?EN
Gokarts Orihuela Costa
www.gokartsorihuelacosta.com/
Aqualandia Benidorm
www.aqualandia.net/default2.asp
Duiken aan de Costa Blanca
www.divecostablanca.com/
Huren in Granada, Andalusie
www.granadarental.com
Restaurant “El Patio Andaluz”
www.elpatioandaluz.net
La finca de Eduardos
www.lafincadeeduardos.com
Restaurant “El Muelle”
www.restaurante-elmuelle.com
Restaurant “Miramar”
www.restaurante-miramar.es
XtraFM
www.xtra.fm/player/
NL radio aan de Costa Blanca
www.hallocostaholanda.nl/
Nederlandse vereniging Torrevieja
http://nedvertorrevieja.org
Website Torrevieja
www.torrevieja.com/eng/
Het weer in Torrevieja
www.zoover.nl/spanje/valencia_costa_blanca/torrevieja_alicante/weer

info@costablancarental.net

