Calpe Guiden
Alt du trenger vite om Calpe i Spania
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Om Calpe
Calpe i Spania . Hvis du liker et summende turistmål, med godt vær, lokal sjømat, en
historisk gamleby, friluftsliv, estas og et aktivt natteliv, er du på rett sted. Calpe har det
meste, og her tar vi for oss alt du trenger vite om Calpe i Spania.
Calpe ligger 76 km unna Alicante flyplass og 129 km fra yplassen i Valencia . Naboene er
den kjente turistdestinasjoner som Altea, Albir, Benidorm på ene siden, og Benissa,
Moraira og Javea på den andre siden.
Som en av de viktigste turistmålene på Spanias Costa Blanca, har Calpe vært hjem for
mange gamle sivilisasjoner, noe som betyr at byen har en fascinerende historie og noen
rester av sin fortid, for eksempel sitt romerske bad som du kan se i dag. Omfavnet av et
fantastisk landskap, blandt vingårder og fjell er Calpe trolig best kjent for sine gode
fiskerestauranter og flotte sandstrender.

For de som liker et travelt turistmål, er Calpe den perfekte kombinasjonen av en romantisk
landsby med mye aktivitet, og selvfølgelig sol, sand og sjø. Calpe har ca 13 000 innbyggere,
og de viktigste økonomiske aktiviteter er turisme og ske. Et stort gatemarked og gode
shoppingmuligheter legger til rette for de mange attraksjonene for besøkende. Calpe er
perfekt for aktiviteter som dykking og seiling, klatring, fotturer, og tennis. For golfspillere,
er det bare en relativt kort kjøretur til golfbaner som passer for alle ferdighetsnivåer.
Sør for skehavnen nner du Baños de la Reina. Dette arkeologiske området har vært kjent
i mange år og i 1610 kk det navnet ”Baños de la Reina”. Legenden forteller at dette
fungerte som en SPA plass, for en “muslimsk dronning”. Sannheten er at badet faktisk var
et oppdrettsanlegg for sk. Fisken ble her holdt i live til den ble lagt i salt ved den romerske
skefabrikken. Forskjellige skebasseng ble brukt til å skille de ulike arter av levende fisk.
Lokalbefolkningen kom hit også for å kjøpe sk eller for bare underholdningens skyld. Fra
gammelt av ble Baños de la Reina sett på som en av de viktigste næringskildene langs hele
Middelhavet.
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Reisetips for Calpe i Spania
Calpe klippen

Calpe-klippen er selve symbolet på Costa Blanca. Det var også et av forfatteren
Hemingways favorittsteder. Intet annet sted får jeg slik inspirasjon som på Calpeklippens
topp, skal Ernest Hemingway ha sagt. Hvis man be nner seg i Calpe er det helt umulig å
overse den gigantiske klippen Penon d ifach som ruver over byen. Klippen er et
naturreservat, og er synlig fra ere mil unna. Dette fantastiske landemerke er tilholdsted
for mengder av sjeldne lokale planter, over 300 forskjellige dyrearter og er et årlig
hekkested for store kolonier med sjøfugl. Peñon d’ Ifach er en klippe, som er en del av en 1
km lang halvøy ved Calpes havneområde.
Denne kjente klippen strekker seg 332 meter opp fra Calpe og er et populært turområde
for besøkende. Klippen er fredet og byr på et rikt fugleliv og over 300 plantearter. Hele
turen opp til toppen tar ca en time, men den er ikke noe å anbefale for de med
høydeskrekk. Bratte, snirklete veier og en fantastisk utsikt venter for øvrig på deg som tør,
og fra toppen kan du se helt til Ibiza på en klar skyfri dag.
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Reisetips for Calpe i Spania
Severdigheter i Calpe

Naturparken Las Salinas ligger i nærheten av Calpe-klippen, og består bl.a. av en stor
saltvannslagune og et betydelig våtmarksareal. I området er det anlagt ere otte turstier.
Parken er et særlig beskyttet område for fugler.
Hele 170 forskjellige arter nnes i området. Det parken også er mest kjent for, er den store
bestanden av amingoer, som man her har mulighet for å beundre på nært hold. Sammen
med Baños de la Reina og Peñon d’Ifach har Las Salinas hatt en betydningsfull funksjon i
forhold til saltutvinningen i dette området siden romertiden.
Les mer om severdigheter i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Restauranter i Calpe

Ut å spise med venner og familie i Calpe, og trenger tips til gode restauranter som garantert
vil pirre smakssansene dine? Restaurantene i Calpe ligger godt spredt over hele byen, men
ere restauranter ligger konsentrert i gatekrysset ved «Calle Pintor Sorolla» og «Calle
Blasco Ibanez» i sentrum.
Ved havnen like øst for Calpe-klippen samt ved strandpromenaden på nordsiden av
klippen, nærmere bestemt ved stranden «Playa la Fossa» nner du og et godt utvalg av
restauranter.
Les mer om restauranter i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Uteliv i Calpe

Ut på byen i Calpe, og trenger tips til hvor du skal gå for en hyggelig kveld på byen med
venner og familie? Når solen går ned i Calpe i Alicante provinsen nner du mye
underholdning som vil holde deg underholdt ut til de små morgen timer. Byen har et vell
av barer, puber og nattklubber, og du vil alltid nne levende musikk og
kveldsunderholdning i høysesongen i månedene fra juli og august.
I løpet av sommeren fyller bordene gatene og promenadene i Calpe, terrasser og
promenaden er da fulle av mennesker som vil kose seg i en av de mange barene og
restaurantene i Calpe.
Les mer om uteliv i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Shopping i Calpe

Et besøk til Calpe vil ikke være komplett uten å kjøpe noen suvenirer og gaver som et
minne fra ferien. Finn de beste butikkene, kjøpesentre og markedene i kystbyen Calpe.
Selv om ikke byen er mest kjent for sine shopping opplevelser, vil du likevel nne plenty av
spennende butikker, kjøpesentre, og markeder med alt fra kjente internasjonale
merkevarer til små suvenirer.
Hovedgaten i Calpe heter «Avenida Gabriel Miró», og her nner man byens største
utvalg av butikker. Gaten strekker seg fra toppen av bakken i gamlebyen – og ned til
kysten. I tillegg til hovedgaten, kan shoppinglystne besøke sidegatene «Calle Corbeta» og
«Calle 18 de Julio» der man også finner noen gode butikker for shopping.
Les mer om shopping i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Leiebil i Calpe
Trenger du leiebil til ditt opphold i Calpe er det lettest
å bestille den for henting når man lander på flyplassen
i Alicante. Da kan man enkelt returnere den når man
reiser tilbake til hjemlandet, og man slipper alternativ
transport til og fra Alicante Lufthavn. I de este
tilfeller er dette rimeligere enn å bruke små lokale
leverandører i Calpe.

Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på leiebil i Calpe selv ved å bruke søkeskjemaet
som du finner på dennne siden. Les om leiebil i Calpe

Flyplasstransport i Calpe
Flyplasstransport i Calpe er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Calpe på internett. Det er enkelt
og man får i de fleste tilfeller billigere pris enn ved å
bestille ved ankomst til Spania. I tillegg er utvalget
mye større.

Bruk vår sammenligningstjeneste for å få best pris på yplasstransport i Calpe. Vi
sammenligner priser fra Calpes ledende selskaper, da kan du selv velge hvilken bil, buss,
eller taxi du vil ha. Enkelt og greit!
Les mer om flyplasstransport i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Feriebolig i Calpe

På jakt etter den perferkte ferieboligen i Calpe på Costa Blanca i Spania? Folk velger
feriebolig i Spania fremfor noe annet land som reisemål for pensjonisttilværelsen, som
feriebolig eller bare for å slippe unna kulden noen uker. Med over 3000 feriehus og
leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille de este sitt behov. Enten det er en villa med
svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller en penthouse leilighet med alle fasiliteter.
Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold i Calpe. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget, og
sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania
Strender i Calpe

På ferie i Calpe og trenger tips om de beste strendene hvor du og dine venner og familie
kan nyte en ott dag på stranden? Her tar vi for oss de 14 beste strendene i Calpe i Spania,
alt fra store otte sandstrender til små rolige viker og bukter hvor du kan bade og sole deg i
fred og ro.
Calpe på Costa Blanca tilbyr 13 kilometer med kystlinje med 14 vakre strender og bukter,
slik at du kan velge mellom endeløse strender med n gylden sand, rolig bukter, små
sandstrender, viker eller uberørte svaberg av klipper, alle anerkjent for sin renheten, og
vannfargen som er umiskjennelig turkis.
Les mer om strender i Calpe
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Reisetips for Calpe i Spania

Klima i Calpe
På grunn av denne byens utsøkt vær, er Calpe en
av Spanias mest beundrede turistmål med 325
soldager i året. Calpe ligger på Costa Blanca
kysten og har et gunstig klima med mer enn 2800
soltimer per år og en gjennomsnittlig årlig
temperatur på 20 ° C. På grunn av denne byene
utsøkt vær er Calpe en av Spanias mest beundrede
turistmål for reisende med 325 soldager i året.
Mange turister velger også å bosette seg i Calpe pga fremragende forhold hele året rundt.
Klimaet i Calpe er en av de mildeste på Costa Blanca på grunn av sin posisjon omgitt av
fjell som beskytter byen fra den sterke nordavinden. Temperaturen varierer fra et lavnivå
på ca 6 ° C om vinteren til høyder opp mot 40 ° C i sommermånedene. Les mer om klima i
Calpe

Om CalpeGuiden
I denne Calpe guiden tar vi for oss alt du trenger vite om aktiviteter of opplevelser for hele
familien i Calpe. Gode lokale restauranter, og de beste strendene, samt reisetips om byer og
tettsteder langs hele Costa Blanca kysten. Guiden er ment som en inspirasjon, og et
hjelpemiddel til gode attraksjoner, severdigheter og tjenester i Calpe.
TIPS: Du kan fritt dele denne guiden med andre som trives på Costa Blanca. Kopiering
eller redigerering av innholdet i denne eboken er forbudt. Denne eboken er produsert i
samarbeid med NorwegianContent.com.
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