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Van de bergachtige grens met Frankrijk 
in de Pyreneeën, langs de Golf van 
Biskaje tot de uitgestrekte Atlantische 
Oceaan, en zuidelijk tot de zonnige 
Middellandse Zeekust, beslaat Spanje 
het leeuwendeel van het Iberische 
schiereiland, waarvan voor Portugal een 
lange smalle strook in het westen 
overblijft. Na Frankrijk en Rusland is 
Spanje het op twee na grootste land van 
Europa. Door zijn natuurlijke en culturele 
verscheidenheid oefent het een enorme 
aantrekkingskracht uit zowel op 
avontuurlijke reizigers als op toegewijde 
zonaanbidders. 

 
Spanje behoort tot het Europese vasteland, maar heeft zich in historisch opzicht 
onafhankelijk van de rest van Europa ontwikkeld. De Moorse invasies in de 8e eeuw vanuit 
Noord-Afrika hebben de Spaanse cultuur en tradities een speciaal tintje gegeven, dat nog 
steeds merkbaar is. Omdat het maar een buurland met expansionistische ideeën werd 
bedreigd, slaagde Spanje erin buiten talrijke conflicten te blijven die in de loop der tijden in 
Europa woedden. Regionaal gezien is het land toch sterk verdeeld. Er zijn maar liefst 3 half -
autonome gebieden in het noorden: Catatonie, Baskenland en Galicie, met elk een eigen 
taal. Hoewel delen van de oude geindustrieerde noorden te lijden hebben onder een 
postindustriële depressie is de Spaanse economie als geheel sterk. Dit vertrouwen in de 
economie heeft wonderen verricht op het gebied van kwaliteitscontrole, wat heeft geleid tot 
een enorme verandering in de standaard van algemene voorzieningen. Maar deze 
verbeteringen hebben wel de aanzet gegeven tot aanzienlijke prijsstijgingen in vergelijking 
toen Spanje nog het goedkoopste vakantieland van Europa was. Toch is het nog steeds elke 
euro waard.            
      

De Costa Blanca 
 
Ligging aan de zuidoost kust van Spanje 
in de Comunidad Valencia. Dit is een 
kuststreek met prachtige goudgele 
stranden, beschutte baaien en een heel 
zacht klimaat. De Costa heeft overigens 
zijn naam niet te danken aan de 
beroemde stranden maar aan de wit 
bloeiende bomen. De witte zandstranden 
afwisselend met steil uit zee oprijzende 
rotsen maken de kustlijn tot een prachtig 
geheel. Mondaine badplaatsen, 
beschutte baaien, vele zonne-uren en 
een aangename temperatuur die zelfs ‘s 
winters gemiddeld 17,6 graden is.  



 
 
 
Een streek die het hele jaar door een prachtige vakantiebestemming is. Het groene 
achterland is glooiend. Bosrijke dalen, wijnranken, amandeltuinen en uitgestrekte 
fruitboomgaarden; een uniek landschap. In het bijzonder de streek rondom Valencia wordt 
gesierd door boomgaarden waar “onze” sinaasappeltjes rijpen in de warme Spaanse zon. De 
valleien met hun terrasvormige bouwgronden en ontelbare palmbomen houden de 
herinnering aan het Moorse verleden noch steeds levendig. Zowel de kust als het binnenland 
is zeer aantrekkelijk om leuke tochtjes te maken. Bijvoorbeeld met de tram die tussen 
Alicante en Denia heen en weer pendelt en onderweg de verschillende kustplaatsjes 
aandoet. Het ritje geeft u prachtige uitzichten over het heuvellandschap en de zee. Langs de 
gehele kust liggen talloze waterpretparken en golfbanen, waar ook de professionele golfer 
aan zijn trekken komt. In het binnenland moet u zeker ook een bezoek brengen aan de 
Grotten van Canelobre, het historische centrum van Orihuela, de bekende palmtuinen van 
Elche of het leuke bergdorpje Guadalest, een idyllisch gelegen aan een groot diepblauw 
stuwmeer. 
 
Voor watersportliefhebber zijn er grote plezierhavens waar zeilboten en ander watersport 
artikelen gehuurd kunnen worden. In verschillende plaatsen zijn duikscholen die zowel 
duikcursussen als eendaags duikinstructies verzorgen. Voor wie liever “droog” het 
onderwaterleven van dichtbij bekijkt, zijn er diversen mogelijkheden om boottochtjes te 
maken, zelfs met een “glazenbodemboot”. 
 

 
 

  

De typische Spaanse gerechten zijn ook 
aan de Costa Blanca rijkelijk 
vertegenwoordigd. De talloze (vis) 
restaurantjes aan de haventjes bieden u 
de heerlijkste lokale specialiteiten. In de 
vele restaurants vind men ook de 
favoriete gerechten van iedere 
Europeaan terug. De “tapa” is een 
bekend Spaans tussendoortje, een soort 
“borrel” hapje. De tappa kent een 
eeuwenoude traditie in het leven van de 
Spanjaard en komt hier toch het best tot 
zijn recht. Op naar Spanje dus! 

Voor kooplustigen is er aan de Costa 
Blanca geen gebrek aan leuke 
winkeltjes, souvenirshops en lokale 
weekmarkten. Eens onder de zon 
verandert de toeristische hoofdstad 
Benidorm in een bruisende nachtstad 
met veel muziek en sfeer in de vele 
trendy cafés en restaurants. Wie het wat 
rustiger aan wil, kan naar de een van de 
nabij gelegen badplaatsen zoals Althea, 
Albir, Calpe, Vilajoyosa, Moraira, 
Benissa, Javea en Denia in het noorden 
of Torrevieja, Guardamar, Orihuela 
Costa en Cartagena in het zuiden. 
  



 
 
 
Waarom naar de Costa Blanca ? 
 
Volgens de World Health Organistion is het klimaat aan de Costa Blanca het meest 
aangename van Europa. Dit klimaat is erg prettig voor mensen die last hebben van reuma en 
Ischias. Het wordt ook wel het Florida van Europa genoemd. Het klimaat is uitgesproken 
mediterraan, vooral aan de kust, met een gemiddelde temperatuur van 17,6 graden. 
Zandstranden en lage duinen worden hier afgewisseld door rotspartijen en steile kusten 
waardoor een geografie is ontstaan in witte, blauwe, oker en groentinten. Het is een van de 
belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa en dankzij het landschap en de 
infrastructuur, de prachtige steden en de vriendelijke bevolking is er het hele jaar lang een 
drukke toeristische activiteit met vele faciliteiten voor de bezoekers.  
 
Genezing door een zoutbad ! 
 
De toename van noord en midden –Europese toeristen, die in het zuiden van de provincie 
Alicante niet alleen rust en zon zoeken, maar ook de heilzame werking van de schone lucht, 
een mild middellandse zeeklimaat en de mogelijkheid van een therapeutisch gebruik van het 
mineraal houdende water van de zoutmeren, de Salinas van Torrevieja, neemt volop toe. De 
grote verdamping van het water van deze salinas zorgt voor een microklimaat met milde 
wintertemperaturen. Lange zomerdagen, weinig regenbuien en schone lucht en geen 
industrie zijn de klimatische eigenschappen van deze omgeving. Rust, ontspanning, 
bewegingstherapie, gezelligheid, inheems eten met veel vis, groenten en fruit zorgen voor 
een gezond leven en verzachten kwalen. Naast de therapeutische therapie vindt men steeds 
meer toepassingen voor dit overgeconcentreerde water van deze wereldbekende 
zoutwinningen der Salinas welke grote bijval oogsten. De zoutmeren hebben een 
natriumchloride gehalte, een kookzout van 150-180 gram per liter en bij kristalliseren wel 250 
gram. Andere belangrijke mineralen zin magnesiumchloridesulfaat, kalium en 
natriumbromide en calciumsulfaat. 
 
Deze Salinas zijn ten hoogste een meter diep en zijn van een circa 20 km lange kust 
omzoomd. Het therapeutische gebruik van deze Salinas kan in de vorm van deelbaden, 
modderbaden en/of pakkingen genoten worden. Deze baden veroorzaken een uitwisseling 
van stoffen door de huid bij een volbad tot mechanische werkingen door de opwaartse druk 
van het sterke mineraal houdende water. Modderbaden en pakkingen worden ook bij hogere 
badtemperaturen, vanwege de langzame en gelijkmatigewarmte-overdragingen op de huid 
goed verdragen. Plaatselijk, afhankelijk van de gebruiksduur, bewerkstelligen ze een milde of 
diepgaande doorbloeding van de huid. De aderen worden vergroot, de opslorping van 
chronische ontstekingen met een pijnverzachtende en ontspannende werking gestimuleerd 
wat tot een verbetering van de algehele conditie leidt. 
 
Bergen als natuurlijke beschutting voor een mild klimaat! 
 
De Levante kust van Javea naar het zuiden via Murcia tot Almeria was in de koude periode, 
die vooral het noorden van Spanje beïnvloed, een klein paradijs der mildere temperaturen. 
De reden daarvoor is te vinden op de landkaart. Het complete kustgebied wordt in het 
achterland beschermd door een halfronde kring van bergen, die als natuurlijke beschutting 
dienst doen. Deze wal wordt, van het zuiden tot het noorden, “Penibetisch gebergte” 
genoemd. Tenslotte vormt de “Cabo dela Nao” bij Javea een kleinere barrière tegen 
stromingen uit noordoostelijke richting. Het klimaat in het gebied rondom de Torrevieja heeft 
een ietwat hoger klimaat, 4 tot 5 graden warmer dan de plaatsen ten noorden van de stad 
Alicante. Hier heerst een perfect klimaat voor overwinteraars! 



Omgeving en bezienswaardigheden  
 

       
 
Zuidelijk deel van de Costa Blanca  De stad Torrevieja is de laatste jaren uitgegroeid van 
een klein vissershaventje 25-30 jaar geleden, tot men zou bijna kunnen zeggen een 
Metropool aan de Costa Blanca. Daarom word ook veel geïnvesteerd in de infrastructuur, 
parken, huizen en appartementen. In het jaar 2000 werd de promenade autovrij gemaakt 
zodat de toeristen langs de zee kunnen wandelen en optimaal kunnen genieten van de 
restaurants, bars en open zeezwembaden. De pier evenals werd helemaal gerenoveerd 
zodat men erover kan wandelen vrij diep zeeinwaarts. Dit geeft een fantastisch uitzicht over 
het strand en de haven van Torrevieja. Op deze promenade is er ieder dag een avond “craft-
market”, genaamd “Los Hippies” waar vele nationaliteiten, vooral mensen uit de Afrikaanse 
landen hun producten aan de man proberen te brengen.   
 
Torrevieja ligt 41 km ten zuiden van Alicante, bezit ongeveer 20 km kust waarvan vele witte 
ongerepte zandstranden en kreken. Deze zijn zeer goed toegankelijk en staan overal in de 
stad aangeduid. Het gebied is ook zeer populair bij de vele Spanjaarden die vanuit andere 
delen van Spanje hier hun vakantie doorbrengen. 
 
Het aantal inwoners is 91000, die zo tijdens de zomerperiode kunnen oplopen tot ongeveer 
650.000 mensen.  
 
Winkelen  
 

      

   T o r r e v i e j a 

 
Voor het winkelend publiek zijn er voldoende 
mogelijkheden, veel verscheidenheid en 
veel keuze. In de stadskern van Torrevieja 
zijn volop winkeltjes te vinden, enkele 
winkelcentra en souvenirs winkels. Deze 
liggen wel door de kern verdeeld maar dat 
maakt shoppen leuk als je af en toe op een 
terrasje gaat zitten. Op vrijdagmorgen is er 
in Torrevieja een ochtendmarkt, erg groot en 
erg druk, maar wel een bezoekje waard. 
Deze markt is zelfs de grootste van de hele 
kustlijn. Verder zijn er in de omliggende 
urbanisaties nog winkeltjes te vinden. 



     
 

Uitgaansleven 
 

      
 

Voor de kinderen, de Power Zone 
 

            
 
 
 

De grotere winkelcentra zijn gelegen in de 
”Zona Commercial”  bij de afslag ( CV 905 ) 
Dit Commercieel gebied huisvest de grotere 
winkelketens als “Carrefour” waar men een 
grote diversiteit van producten kunt vinden 
van etenswaren en grootverbruik tot luxe 
artikelen zoals sieraden, schoenen  en 
kleding. Ook in dit gebied vindt men 
“Habeneras”, een groot winkelcentra met 
verschillende winkels, vaak ketens die hun 
producten aan de man willen brengen. Men 
vindt hier winkelketens als Zara, C&A, 
Hennes en Mauritz,  en enkele Woon en 
Life-Style winkels.  

Het uitgaansleven in Torrevieja is te vinden 
in een enorme concentratie in de stadskern 
rondom de “Promenade”. Er is een enorme 
verscheidenheid van restaurants zowel 
nationaal als internationaal, enkel 
tapasbarretjes, cafés en Pubs. Discotheek 
Pacha, bekend uit Ibiza is er voor de 
jongeren en bevindt zich In de nabijheid van  
Zona Commercial. Verder als men wat meer 
wil uitwijken is: “Lo Pagan” intrek vanwege 
de unieke combinatie diversiteit aan 
uitgaansleven en het strand in je achtertuin.   

De Powerzone, of ook wel “Zona Di Ocio” genoemd  herbergt een groots opgezet “Children 
Playground”  waar u en de kinderen zich optimaal kunnen vermaken. In deze Zone vindt 
men een bioscoop, een bowling area met een grootse speelhal, en een Club de Minigolf 
evenals buitenatracties, optredens, animaties en voor de lekkerbekken enkele 
internationale keukens zowel in gezellige sferen als in Fast-Food vorm. Hier is ook het 
“Casino Mediterraneo” te vinden waar indien u een spelliefhebber bent van enkele uurtjes 
vertier kunt gaan genieten. De Power Zone is te vinden in het “Centro Commercial” 



        
 
 

          
 

 
Omschrijving en stranden Orihuela Costa grenst aan het gebied van Torrevieja. In dit 
gebied vindt u de stranden Cabo Roig, La Zenia La Glea, Aqua Marina, Mill Palmeras, Punta 
Prima, Playa Flamenca en Campoamor. Orihuela Costa is net zoals Torrevieja een zeer 
populair vakantieoord met het hele jaar door een gezellig uitgaansleven. De kwaliteit van de 
stranden en het zwemwater voldoen aan de hoge eisen van de Europese Unie, vandaar er 
enkele stranden het ´Bleu Flag` kwaliteit keurmerk hebben gekregen. `Cabo Roig` is het 
toonaangevende strand, waar zich ook een gezellige strandtent, een haven met plezier 
vaartuigen en een haven -restaurant bevind. 
 
 

        
 

   O r i h u e l a  C o s t a 



      
 
La Zenia Playa is ook een leuk en druk bezocht strand en zeer favoriet in de omgeving. Op 
deze locatie ligt ook het befaamde Hotel La Zenia, waar u mijn inziens gebruik kunt maken 
van het buiten zwembad en de ligbedden en tegen betaling van het inpandig gelegen 
zwembad en Health en Beautycenter. Ook geeft het hotel in de avonduren een prettige sfeer, 
een gezellige ambiance waar live muziek de boventoon voert. Naast het hotel ligt ook 
restaurant `Miramar` die als voordeel heeft dat de gasten op het terras gebruik kunnen 
maken van het buiten zwembad, aldus in het hoogseizoen tegen geringe betaling. 
Routebeschrijving van de stranden Cabo Roig en La Zenia onder vermeld! 
 
 

     
 
Uitgaansleven  

         
 
 
La Finca de Eduardo´s bevindt zich op loopafstand van het appartement. Een gezellig 
restaurant waar buiten het zitgedeelte in loungesfeer is gebracht, heeft een prachtig 
buitenzwembad met groots terras en de mogelijkheid deel te nemen aan een buiten 
barbecue. 



Routebeschrijvingen  
 
Finca de Eduardo,s  Vanuit het appartement bij de Aldi de 1e rechts, vervolgens weer 
rechts en u ziet na 500 meter het aanduidingbord aan de rechterzijde van de weg. 
Playa Cabo Roig  Vanuit het appartement terug naar de N332, richting Torrevieja, 
vervolgens bij de 1e rotonde rechts aanhouden en de 1e afslag rechts. Hier kunt u parkeren!    
Playa La Zenia  Vanuit het appartement terug naar de N332, richting Torrevieja, vervolgens 
bij de 2e rotonde rechts aanhouden en aan het einde van de straat kunt u parkeren! 
Centro Commercial  Vanuit het appartement terug naar de N332, richting Torrevieja, 
vervolgens neemt u de afslag CV 905, Centro Commercial, bij de rotonde houdt u links aan. 
Vrijdagmarkt Torrevieja  Vanuit het appartement terug naar de N332, richting Torrevieja, 
vervolgens neemt u de afslag CV 905 Centro Commercial, bij de rotonde Centro Cuidad 
aanhouden en u merkt op de bedrijvigheid rondom de markt. 
 

     
 
 

     
 
 

     

Het  “Orihuela Costa Resort”  is langs de 
N332 te vinden, aan de rechter zijde 
voor de rotonde van La Zenia. Het 
ressort is toegankelijk voor iedereen, 
heeft een Health en Gym Club, slaap 
accommodatie, tennisbanen en een 
groot buitenzwembad. Rondom het 
zwembad heeft u de mogelijkheid om te 
kunnen zonnebaden op ligbedjes die vrij 
zijn van gebruik. Er is ook een groot 
terras aanwezig waar u heerlijk kunt 
eten. 

Het clubhuis annex Hotel van de golfclub 
Lomas de Campoamor is ook een 
bezoekje waard indien u van vrij uitzicht 
en natuurlijke schoon houd. Het hotel ligt 
hoog gelegen temidden van het 
prachtige golfterrein. Over het gehele 
park vindt u zwembaden, er is een 
indoor sportmogelijkheid, tennisbanen en 
enkele voetbalvelden. Het restaurant 
heeft een tapa’s en menukaart en is 
tenslotte voor de lokatie niet duur. 

Het “Villamartin Plaza”  ligt in de wijk 
Villamartin, achter de wijk Playa Golf 1 
waar u zich bevindt. Het herbergt een 
variatie aan restaurants en Ierse Pubs, 
sommige te kust en te keur. Deze zijn 
verdeeld over 2 etages met in het 
midden een binnenplein waar zich een 
groots terras bevindt, vaak met 
Livemuziek. De restaurants voeren een 
internationale kaart, zoals Mexicaans, 
Italiaans en Chinees.    



 
 

     
 

         
 
 
De Golfsport in Orihuela Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Op enkele auto minuten van het 
appartement langs de N332 ligt een 
wandelpromenade waar zich een 
concentratie van uitgaansgelegenheden 
bevinden. Deze gelegenheden liggen 
aan beide zijde van de weg en ook hier 
is een enorme verscheidenheid 
aanwezig van nationale en internationale 
keukens, lunchrooms, ijssalons  en Pubs  
Ook zijn er een aantal winkeltjes en 
pinautomaten te vinden  

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.  www.lomasdecampoamor.com 
 



     
 
 

 
 
 

 

Club de Golf “Las Ramblas de Orihuela”   
In de directe omgeving van Campoamor 
en Villamartin ligt dit meest exclusieve 
golfterrein. 71 Par voldoen ook aan de 
bovengemiddeld spelende en meest 
veeleisende golfspeler.  
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 
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 over greenfees:     
www.costablancagolf.nl 
 



     
 

 
 
 

 
 

 

Guardarmar  een heuveldorp omgeven 
door de rivier de Segura in volle groei die 
de bezoeker of vaste inwoner veel cultuur, 
prachtige zandstranden met een 
jachthaven te bieden geeft. Guardarmar 
heeft de langste zandstranden van de 
Costa Blanca en achter de stranden is een 
beschermd onbebouwde natuur en 
duinengebied gelegen. Hier treft u ook 
ieder avond een Craft-Market aan waar u 
enkele iets wat ambachtelijke producten 
zoals sieraden en kunstwerken kunt kopen 
kopen. 

Pilar de Horadada  beschikt over een 4 
km lange kustlijn en legt zich bijgevolg 
voornamelijk toe op het toerisme. De 
bekendste stranden zijn Las Mil Palmeras, 
Playa del Rio, Playa del Gato, Playa de 
Los Jesuitas-Cala Rincoin, Playa del 
Conde, Playa del Puerto en Playa Mojon. 
Hier kan men genieten van diversen 
watersporten. In de tijd van de Romeinen 
heette het plaatsje Thiar. De vele torens 
langs de kust werden speciaal gebouwd 
om aanvallen van piraten te signaleren 

Elche  is omring door meer dan 200.000 
palmbomen en is de 3e grootste stad van 
de Valenciaanse gemeenschap. Elche is 
een stad die zijn bezoekers alle voordelen 
van de provincie te beiden geeft. Het 
gebied omsluit een vruchtbaar stuk 
landbouwgerond  “Camp dÉlx” dat bezaait 
is met plattelandsdorpjes zoals “Les Baies 
Perleta en Torrellano”  In het hartje van de 
stad strekt zich een belangrijk 
natuurgebied uit de “Laguna del Fondo”  

Orihuela  Deze stad bezit maar liefst vijf 
nationale monumenten zoals het religieus 
doek “De verzoeking van de H. Thomas 
van Aquino en de heiligenbeeldjes “La 
Sagrada Familia”  Ook de rivier de Segura 
heeft haar stempel op Orihuela gedrukt en 
vormt de scheiding tussen de oude stad en 
het nieuwe Orihuela, de commerciële 
hoofdstad van de regio. Om een wandeling 
door Orihuela te maken, loont het de 
moeite even wat tijd uit te trekken. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

   A l i c a n t e 

Noordelijk deel van de Costa Blanca  In de baai gevormd door de kapen Cabo de las 
Huertas en Cabo de Santa Pola en aan de uitlopers van der berg Monte Benacantil 
verrees het huidige Alicante een stad met uitzicht op zee en omgeven door vruchtbaar 
akkerland. In 1833 werd Alicante provinciehoofdstad en in 1851 was het de eerste 
kuststad met een spoorlijnverbinding mat Madrid, waardoor het voor de Spaanse 
hoofdstad meteen ook de belangrijkste havenstad werd. Een van de voornaamste 
symbolen van Alicante is ongetwijfeld de Explanada, die bestaat uit maar liefst 6,5 
miljoen rode, zwarte en beige mozaïeksteentjes. Deze boulevard die evenwijdig loopt  
aan de zeedijk en waar ijssalons bijna het hele jaar rond open zijn is het drukst bezochte 
deel van de stad. Aan een uiteinde ervan ligt het strand “Playa Postiquet en aan de 
andere kant het park Canalejas met de vismijn, nu omgebouwd tot de beste 
tentoonstellingzaal van Alicante. Voor wie van een rustige wandeling en van kunst houdt, 
raden wij een wandeling tot aan het Kasteel van Santa Barbara –een magnifieke 
uitkijktoren met een prachtig uitzicht over de hele stad -of door de straten van de oude 
binnenstad en over de pleintjes Plaza del Carmen, Plaza del Santa Maria of Plaza del 
Quijano te maken. Een wandeling naar de wijk Santa Cruz met zijn bontgekleurde huizen 
en zijn fleurige geraniumpotten. In deze wijk vindt men kroegen en koffiehuizen in 
overvloed. Deze wijk is dan ook een van de voornaamste uitgangsbuurten van Alicante, 
samen met de pubs in het nieuwe winkelcentrum aan de haven. De meeste 
winkelpanden bevinden in en rond de Avda. de Maisonave, de zijstraten van de Avda 
Alfonso el Sabio rondom de markt of de “Mercado Central” en in de straten van het oude 
stadscentrum, zoals C./ Castanos en C./ Mayor.    



     
 

     
 

     
 
 

       
 

Villajoyosa  biedt een tal van 
bezienswaardigheden zoals de 
dagelijkse visveilingen en de 
bontkleurige gevels. Om ervoor te 
zorgen dat de vissers hun huizen 
vanuit zee konden ontwaren, werden 
ze in verschillende kleuren 
geschilderd. Een wandeling door de 
ommuurde stadkern en de lange 
kustlijn van 3.5 km is de moeite 
waard. Speciale vermelding verdiend 
het strand “ Playa de Centro “ 

Benidorm herbergt prachtige 
zandstranden en het meer dan ruime 
aanbod van ontspanning -
mogelijkheden verklaren ongetwijfeld 
waarom Benidorm het toerischtische 
centrum bij uitstek is van de Costa 
Blanca. Heeft de beste stranden ter 
wereld, kristalhelder zeewater, een 
goed klimaat en een voortreffelijke 
kwaliteit van de aangebodene 
diensten zijn de hoofdredenen die de 
massale toeloop van toeristen 
verklaart.  

A l t h e a 

Moraira  behoort bij de stad Teuleda 
en wordt ook wel de parel van de 
Costa Blanca genoemd. Moraira is 
een toeristisch stadje met vele 
gezellige pleintjes, terrasjes barretjes 
en uiteraard heerlijke 
visrestaurantjes, maar ook 
historische gebouwen. De Spaanse 
sfeer is hier goed te proeven met het 
oude kasteel van Moraira, de 
uitkijktoren en de imposante 
jachthaven beschut tussen de rotsen. 



     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De koepel van de kerk, met zijn blauwe en 
witte tegelmotieven, is een van de symbolen 
van de Costa Blanca. Althea ligt op een 
heuvel en op de top ervan prijkt de met witte 
mozaïeksteentjes bezette parochiekerk. De 
fraaie stadskern met zijn dicht 
opeengebouwde huizen is wat Althea zo 
charmant maakt. Vertrekpunt voor onze 
stadswandeling is bijvoorbeeld de Plaza del 
Convento om zo via de brug Pont de Moncau, 
de wijk Vellaguarda te bereiken. Dit is een 
wirwar van steil oplopende, nauwe en met 
keien geplaveide straatjes met 
“Miradores”,uitzichtpunten en prieeltjes. We 
komen uit aan het kerkplein, middelpunt van 
cultuur en vermaak van Althea, waar de kerk 
van de maagd “Virgin del Consuelo” staat. De 
rust en kalmte die er heerst hebben Althea in 
een paradijs voor kunstenaars en ambachtslui 
omgetoverd, met winkeltjes en kraampjes her 
en der in de oude stadskern. Aan de voet van 
de heuvel ligt de ruime wandelpromenade 
“Passeig Maritimo”met zicht op zee of de 
winkelstraat “Avda.del Rey Jaime I”.Althea 
heeft een 6 km lang strand waar kliffen en 
kiezelstranden elkaar afwisselen. Vlakbij het 
oude stadscentrum ligt het strand “Playa de la 
Roda”en iets meer ten zuiden het grootste 
strand “Cap Blanch”, dat versmelt met het 
strand van Albir. Verder noordwaarts ligt het 
strand “Playa de Cap Negret”, een 
kiezelstrand dat uitmondt in een kleine inham 
met zwarte keien, de Cala del Solo. Een ander 
geliefd strand is: “LÓlla, dat recht tegenover 
het gelijknamige eilandje ligt. Althea eindigt 
aan de bergspits “Mascarat”en de “Sierra de 
Bernia”, waar men inhammen en kleine 
kiezelstranden aantreft zoals La Baretta, La 
Solsida en La Galera. Op weg naar het 
gebergte Sierra de hernia passeren we het 
oude Althea. 

Althea la Vella, een dorpje waardoor een kruisweg loopt die omhoog leidt langs een met 
cipressen omzoomde lijdensweg. De Siërra de Bernia, met zijn bron Font del Garroferet of het 
oude fort, zijn een uitstekend excuus om de wandelschoenen aan te trekken. Bij Althea treft u 
ook aan de Hills of Athea oftewel Althea Hills genaamd. Deze omgeving is rijkelijk ingesierd met 
grote villa’s en of landhuizen die tegen de berghellingen zijn aangebouwd en het tot een ware 
rijkeluisoord maakt.  
In deze hills is ook het prachtige Melia Hotel te vinden met zijn prachtig aangelegde tuinen en 
zwembaden. Als u in de buurt bent is het een bezoekje waard. 


