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COSTA BLANCA
GUIDEN
Alt du trenger vite om Costa Blanca i Spania

s

Om Costa Blanca

Costa Blanca i Spania har over 300 soldager, med en gjennomsnittlig årlig temperatur på
17 grader. Regionen er hjem til 1.300.000 innbyggere hvor ca 30% er utenlandske turister,
og anser og ha besøk av mer enn 5 millioner turister i året. Med et hotellbelegg over
landsgjennomsnittet og hyppige turistkampanjer har Costa Blanca så avgjort ikke utspilt
sin rolle. Costa Blanca Kysten er populær som aldri før blant oss skandinavere.
Benidorm er turisthovedstaden på Costa Blanca. Den strategiske beliggenheten gir et
behagelig mikroklima året rundt. I tillegg er Benidorm svært stolte over å kunne tilby det
mest omfattende utvalg av innkvartering og underholdning i Spania. De este av oss
Spaniafarere har hørt om Alfaz del Pi, den norske kolonien ca 1 mil nord for Benidorm.
Med utgangspunkt i Alfaz er det mange hyggelige byer og landsbyer man kan ta en ut ukt
til, Moraira, Calpe, og Torrevieja og Murcia er noen gode eksempler.
Den norske skole Costa Blanca ligger nord-øst for Alicante. Skolen ble etablert i 1972, og
er nå en veletablert norsk skole i utlandet, med både barneskole, ungdomsskole og
videregående skole. Costa Blanca sies også å være et yndet dykkerparadis. Under hav aten
kan en nyte en fantastisk ora og fauna. Her nnes posedonia, blekksprut, sjøstjerner og et
variert utvalg av fisk, samt stenformasjoner ofte dekket av alger og posedonia. Velger man å
dykke anbefales Cala Andragó, Cap d´Or og Laberinto området. For snorkling anbefales
Cap Blanc og Playa del Portet.
Om Costa Blanca Guiden
I denne Costa Blanca guiden skal vi ta for oss alt du trenger vite om aktiviteter of
opplevelser for hele familien. 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 på Costa
Blanca.
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.
Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Aktiviteter og opplevelser for barn på Costa Blanca
Med sitt varme klima, og trygge miljø er Costa Blanca et ott reisemål for barn i alle aldre.
Det nnes et bredt spekter av aktiviteter, severdigheter og spennende opplevelser.
Strendene er de beste i Spania, og været er det aller beste i hele Europa, og når det gjelder å
tilby en “full pakke”, spesielt for familier med barn i alle aldre, er Costa Blanca stedet.
I Spania er familien hjertet av alt, og langs hele Costa Blanca nner du et variert utvalg av
aktiviteter og attraksjoner som passer for alle aldre. La oss være ærlige her, glade barn gir
lykkelige foreldre, og det er grunnen til at Costa Blanca er et så stort familie reisemål. Det
er nok aktiviteter her for å holde oss alle i aktivitet hele året.
Badeland og vannparker
Badeland og vannparker er populære
sommerattraksjoner på Costa Blanca kysten,
og de har ofte tusenvis av besøkende. Både
lokale innbyggere og turister besøker disse
badeparkene, og tar du turen selv kan du
forvente en fantastisk dag for hele familien.
Når solen steker fra en skyfri himmel, er det
godt å kunne boltre seg i vannet. Her får du
en oversikt over badeland og vannparker på Costa Blanca, naturligvis er det barna som er i
fokus. Alle badeland og vannparker i denne oversikten passer for små barn. Les mer om
badeland og vannparker på Costa Blanca
Fornøyelsesparker og dyreparker
Kyststripen Costa Blanca bugner av fornøyelsesparker og dyreparker for store og små og
her kan man nne morsom avveksling fra sol, strand og shopping. Costa Blancas
fornøyelsesparker byr på alt fra forhistoriske vesener via krokodiller til skikkelig
adrenalinkickene karuseller. Du kan se vannshow med del ner, eller hvorfor ikke ta en
dukkert med en sjøløve? Eller hva med en safari, mens antiloper, løver og tigere boltrer seg
på alle kanter? Les mer om fornøyelsesparker og dyreparker på Costa Blanca
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Aktiviteter og opplevelser for barn på Costa Blanca
Go kart – Fart og spenning

Go-kart aktiviteter for barn Costa Blanca Det fabelaktige Costa Blanca, et paradis for sol
elskere og adrenalin søkere med et stort utvalg av aktiviteter for enhver smak og i alle
aldersgrupper. Go Kart er moro for hele familien og en god måte for barna (unge eller
gamle) for å oppleve en aktivitet de har tidligere kun prøvd på Playstation eller Xbox. Det
nnes en rekke Go Kart baner langs Costa Blanca. Les mer om Go kart baner på Costa
Blanca
Costa Blanca er den nær perfekte destinasjon å reise til hvis du har med barn på ferieturen.
Se hele oversikten over aktiviteter og opplevelser for barn på Costa Blanca i Spania.
TIPS: Du nner rabattkuponger til de este temaparkene i Spania på turiskontorene, i
butikker, og restauranter. Det er rimeligere i de este tilfeller å bestiller billetter på
internett. Vi har tatt med de ulike nettadressene i oversikten over.

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Severdigheter Costa Blanca
Costa Blanca bringer frem bilder av idylliske strender og bukter i regionen Valencia. Men
Costa Blanca tilbyr også mange andre severdigheter og attraksjoner som gir en forsiktig
blanding av modernitet og tradisjon. Vi skal her ta for oss severdigheter og ting å gjøre
langs Costa Blanca kysten i Spania.
Costa Blanca`s serverdigheter spenner fra kulur, opplevelser og attraksjoner til den
fantastiske naturen. Costa Blanca har et imponerende utvalg av fjell, sjøer, grotter og
naturparker. Så ut over de fantastiske strendene og det pulserende nattelivet, byr Costa
Blanca også på veldig mye for de turistene som også setter pris på å bruke deler av ferien til
å utforske naturen. Les mer om den fantastiske naturen på Costa Blanca. Under vil du
finne oversikt over severdigheter i noen av de mest kjente byene på Costa Blanca.
Borgen i Alicante

På toppen av Benacantil fjellet ruver det gedigne fortet. Uansett hvor du be nner deg i
Alicante, ser du Santa Barbara 166 meter over bybildet. Et besøk på Castillo de Santa
Bárbara, først med gondolbane opp til toppen, og så utsikten ned mot byen og stranden vil
garantert begeistre. Her kan barn løpe rundt blant kanoner og vakttårn, og etterpå kanskje
løpe ned til sentrum igjen på de gamle, men velholdte bymurene. Les mer om Castillo de
Santa Bárbara
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Severdigheter Costa Blanca
Det nnes mange serverdigheter på Costa Blanca i Spania, og hver eneste lille by eller
tettsted byr på et godt utvalg av attraksjoner som er verdt å få med seg. Da vi ikke kan ta
med alt av severdigheter fra de ulike stedene i denne eboken, har vi valgt å linke til gode
ressurser hvor du kan lese mer. Se oversikt under over severdigheter i de mest populære
områdene.
Alicante - Albir - Altea - Alfaz del Pi - Benidorm - Calpe - Denia - Javea - Moraira Torrevieja - Villajoyosa

Naturen på Costa Blanca
Landskapet på Costa Blanca er en severdighet i
seg selv, og er preget av havet, men også av
fjellene som overser det. Provinsen Alicante er en
av de mest fjellrike i hele Spania. Den viser
Middelhavlandskapet i sin storhet.
Costa Blanca i Spania har et imponerende utvalg
av fjell, sjøer, grotter og naturparker. Så ut over
de fantastiske strendene og det pulserende
nattelivet, byr Costa Blanca også på veldig mye for de turistene som også setter pris på å
bruke deler av ferien til vandreturer.
Costa Blanca har et bredt utvalg av naturparker, blant disse er kystfjellene (Serra Gelada i
Benidorm, Peñón de Ifach i Calpe og Montgo i Denia), (Sierras de Mariola og Font Roja i
Alcoy), samt våtmarker av høy økologisk verdi (Salinas de Santa Pola, innsjøene i
Torrevieja – La Mata, er Hondo de Elche og Marjal de Pego-Oliva), og naturreservatet
Tabarca Island utenfor kysten av Santa Pola. Cabo de San Antonio, mellom Javea og
Denia, er et annet marint reservat på Costa Blanca, og er et anbefalt område for dykking.
Les mer om naturen på Costa Blanca

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Klima på Costa Blanca

Costa Blanca ( “den hvite kysten”), er den delen av den spanske sørkysten som tilhører
Alicante provinsen, og har et middelhavsklima, med milde og relativt regnfulle vintre og
varme og solrike somre. På grunn av sin sør-østvendt beliggenhet, har Costa Blanca et
mildt og solrikt mikroklima. De høye fjellene som skiller den fra det indre av landet,
hindrer de kalde vindene fra Atlanterhavet i å nå frem, og bevirker en mild temperatur året
rundt.
Vann temperaturer på Costa Blanca
Havet i Costa Blanca er varmt nok for svømming fra juli til september; i juni er det fortsatt
kjølig. Den beste tiden for en strandferie på Costa Blanca er om sommeren, fra juni til
august. For bading, er den beste tiden fra juli til september. Mai og juni er solfylte
måneder, men havet er fortsatt litt kjølig, spesielt i mai, når det er faktisk litt kaldt. Selv om
det er godt vær, er det ikke alltid garantert, vår og høst er ideell for å besøke byer og dra på
utflukter som kan bli for varmt å dra på om sommeren.
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Klima på Costa Blanca
Temperaturer på Costa Blanca
Den gjennomsnittlige temperaturen på Costa Blanca i januar og februar er ca 12 ° C, og i
juli og august er ca 26 ° C. Det er mange soldager, hvor dagtemperaturene når eller
overstiger 20 grader, selv om vinteren. Om vinteren er veldig kalde dager sjeldne, men i
kaldere perioder kan minimumstemperaturen falle til rundt null grader (de kaldeste
temperaturene er rundt -2 / -3 ° C); i praksis snør det aldri. Om sommeren er varmen
vanligvis utholdelig pga en svak havbris, men det kan være perioder med intens varme,
hvor temperaturen kan komme opp til 38/40 ° C.
Nedbør på Costa Blanca
Regnet på Costa Blanca er raske byer som fort går over, og er mindre enn 300 millimeter
per år, og følger et middelhavs mønster. Faktisk kommer det meste av regnet fra september
til og med mars, mens om sommeren er det nesten aldri regn. Regnværsdager er spesielt
sjeldne, men når det regner, kan det regne mye, og noen ganger kan regnet være intens og
konsentrert, noe som fører til om. På grunn av mangelen på nedbør, er landskapet på
Costa Blanca tørt.
Soltimer på Costa Blanca
Antall timer med solskinn på Costa Blanca er anstendig om vinteren, selv om det noen
ganger kommer enkelte forstyrrelser fra Atlanterhavet og Middelhavet som kan passere,
men det er en godt antall soldager (det er i gjennomsnitt 6 timer med sol per dag selv fra
november, i januar og Februar er det i gjennomsnitt 7 soltimer pr dag). Våren er en solrik
sesongen, spesielt i mai, og den mest solrike perioden er fra juni til august. I september
begynner vi å se de første kalde fronter fra Atlanterhaven, så om høsten er det ikke alltid
garantet med sol.
Les mer om klima på Costa Blanca
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Strendene på Costa Blanca
På Costa Blanca kysten i Spania nner du noen av verdens beste strender, og den hvite
kysten har ikke mindre enn 200 kilometer med strender, og her kan man kan nyte late
dager med venner og familie. For dem som liker mer action, nnes det et bredt tilbud av
vannsport aktiviteter for store og små på de fleste store strendene.
Vi vil her gi deg en strandguide over de beste strendene på Costa Blanca. Perfekt når du
trenger noen rolige dager på stranden. Se også en oversikt over nudiststrender på Costa
Blanca.
Stranden Les Marines ligger Nord for Denia på
Costa Blanca, og er en ott og omfattende strand
med n sand som har fått European Blue Flagprisen. Lange, gylne sandstrender så langt øyet
kan se har gjort denne delen av Denia til en
favoritt blant barnefamilier. Barn har god plass til
å bygge sandslott mens grunt vann gjør det trygt
for bading og svømming også. Drar du nordover
fra marinaen og havnen i Denia vil du komme til Las Marinas området. Her nnes det og
en lekeplass, treningspark, samt sommerstrandbarer .Strendene langs Las Marinas
strekningen har badevakter i sommersesongen. Les mer om strendene i Denia
Arenal stranden i er den travleste stranden på
Javea
kysten
gitt
sin
nærhet
til
strandpromenaden, med et bredt utvalg av barer,
restauranter,
kafeer,
iskrembarer
og
suvenirbutikker. Stranden er 1400 m lang og 60
m bred med n sand og en svakt skrånende hylle
inn i det grunne farvannet. Den har et komplett
utvalg av fasiliteter og tjenester. Badevakter,
Røde kors, gangveier, vannski fasiliteter,
underholdning, sport område, fotbad og dusj, tilgang for personer med redusert
bevegelighet. Det er en ideell strand for barn. Les mer om strendene i Javea

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Strendene på Costa Blanca
Playa del Portet er en vakker liten vik i Moraira
med nkornet sand og steiner, og er nok den
mest idylliske stranden i området vekk fra
overfylte turiststrender. Her nnes restauranter
og kafeteriaer. Stranden er utstyrt med dusj og er
lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Det
nnes en rekke små barer og restauranter langs
fronten, dusjer, og parkeringsplass. Dette er
virkelig en stille, pittoresk bukt som har n sand og nydelig klart vann. Det ligger mellom
Moraira port og Cap d`Or Tower på strandpromenaden. Noe vannsport er tilgjengelig på
visse tider av året fra denne lille stranden. Les mer om strendene i Moraira
Denne stranden i Calpe ligger i den store viken
mellom Purla de Basseles og El Peñon de Ifach
(Calpeklippen), og er en av de mest populære
strendene i Calpe. Dette er en strand med
nkornet sand, med alle servicefasciliteter. Her er
en strandpromenade med restauranter, butikker
og isbarer. I sommermånedene nnes ramper for
bevegelseshemmede. Siden 2004 har stranden fått
en “Q” for god kvalitet. Les mer om strendene i Calpe
La Roda Beach i Altea er en av de travleste
strendene i Altea. Her nner du mange butikker,
iskrembarer, kafeer og restauranter. Det nnes
også to båt- og dykkesentre her som har åpent
hele året. Ligger nord for båthavna, har stein, og i
likhet med de andre bystrendene, veldig klart og
rent vann. Lengde 700 meter og bredde 50
meter. Les mer om strendene i Altea
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Strendene på Costa Blanca
Stranden i Albir med navnet La Playa del Albir er
nesten 600 meter lang, og her er det alltid god
plass til å strekke seg ut, og nyte en herlig dag på
stranden. Playa de Racó de l’Albir som stranden
heter på valenciansk har blitt tildelt den
prestisjetunge EUs Blue Flag klassi sering, som
betegner sine utmerkede fasiliteter og renslighet.
Stranden består av svært ne glatte rullesteiner og
badegjester kan nyte utsikten over Sierra Helada`s naturreservatet på den ene siden, og den
den berømte Peñon de Ifach i Calpe på den andre siden.
Strandens fasiliteter er gode, og om sommeren er det tre badevakter på vakt, og det nnes
førstehjelp og ambulanse i beredskap for mindre skader. Strand promenaden, Paseo de Las
Estrellas i ekte Hollywood stil, hedrer stjernene som har vunnet priser ved Albir
lmfestival. Strandpromenaden er også populær for joggere om morgenen. Les mer om
strendene i Albir

Playa Poniente i Benidorm går fra havneområdet
til Cabeza del Tossal. Stranden er over tre
kilometer lang med nkornet sand. Stranden er
pyntet med palmer som gir et eksotisk preg. Her
nnes en lang paseo med restauranter, puber og
butikker. Stranden er godt egnet for
bevegelseshemmede. Les mer om strendene i
Benidorm
Lengde: 3100m
Gjennomsnitts bredde: 105m
Besøksnivå: Høyt
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Strendene på Costa Blanca
Dette er den største stranden i sentrum av
Villajoyosa. En herlig bred sandstrand med
palmer støttet av en fotgjenger promenade med
restauranter. En strand som har fått utmerkelsen
blått- agg, og er utstyrt med alle de
fasiliteter man forventer på en førsteklasses strand
som vaskestasjoner, snackbar, pedal-båtutleie,
lekeplasser og anlegg for sandvolleyball og
strandfotball. Stranden er godt egnet for funksjonshemmede. Les mer om strendene i
Villajoyosa
Denne stranden i Alicante er El Campellos
største strand med nkornet sand så langt øyet
kan se, nesten re kilometer. Dette er en urban
strand ved Playa de San Juan. her nnes
muligheter for diverse typer vannsport. Ellers
nnes en 3 kilometer lang paseo som ligger ved
jernbanen som går mellom Alicante og Dénia. I
sommermånedene
arrangeres
forskjellige
aktiviteter for barn og unge. Godt egnet for bevegelseshemmede. Les mer om strendene i
Alicante

Stranden Playa del La Mata er den lengste stranden i Torrevieja, med en lengde på 2.3km,
og ligger i grenda Torrelamata i Torrevieja. Playa de la Mata med en lengde på 2300 m, og
en bredde som overstiger 40 meter grenser i sør til Cabo Cervera og i nord ved Tower of
La Mata som har gitt navnet til landsbyen. Stranden har en lang promenade langs hele
stranden der du kan finne mange barer og restauranter. Les mer om strender i Torrevieja

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Feriebolig på Costa Blanca
Annonse

Er du på jakt etter den perfekte ferieboligen på Costa Blanca i Spania? 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 på Costa Blanca. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt
bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie på Costa Blanca

Trenger du leiebil til ditt opphold på Costa Blanca er det et godt tips å bestille den for
henting når man lander på flyplassen i Alicante. Da kan man enkelt returnere den når man
reiser tilbake til Norge, og man slipper alternativ transport til og fra Alicante Lufthavn. I
de este tilfeller er dette billigere enn å bruke små lokale leverandører på Costa Blanca. Les
mer om leiebil i Spania
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Byer og tettsteder på Costa Blanca

Albir
Albir ble som mange andre byer på Costa Blanca
en by som skulle beskytte sine innbyggere mot
pirater. Det gamle fortet er forsvunnet for lenge
siden, og byen er nå vert for nye innbyggere fra
hele Nord-Europa, faktisk er den utenlandske
befolkningen større enn den spanske.
Med passerspissen i Albir og en radius på 200
kilometer, noe som ikke er langt i et land med
motorveier og god o entlig kommunikasjon, kan du oppleve det meste året rundt. Spania
er allsidig og med Albir som utgangspunkt kan du oppleve det meste. Over alt nner man
slott og borger, noen er restaurert og gjort om til fantastiske museer, mens andre er ruiner
som i seg selv forteller sin historie. Les mer om Albir

Altea
Mellom Benidorm og Calpe på Costa Blanca,
ligger feriestedet Altea. Selv om du ikke vil bli
imponert over strendene, vil du bli imponert av
havnen og ske åten. Se sken bli losset daglig
inn i den travle havna, og rusle rundt i marinaen.
Altea har klart å beholde sin sjarm og skjønnhet.
Skal du besøke Altea bør du starte på den høyeste
delen av byen. Fra Plaza de Nuestra Senora del
Consuelo med sin unike kirke, toppet med blå
iser, der kan du nyte en fantastisk
panoramautsikt. Les mer om Altea
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Byer og tettsteder på Costa Blanca
Alfaz del Pi
Alfaz del Pi er en kommune på Costa Blancakysten i Spania. Den ligger i provinsen Alicante i
regionen Comunitat Valenciana, og strekker seg
fra Albirstranden i nord til Sierra Helada og
Benidorm i sør. En av Spanias største kolonier av
nordmenn be nner seg i Alfaz del Pi og
nabokommunene. I Alfaz del Pi er det folk fra
over 100 nasjoner bosatt i kommunen. Av i
overkant av 20000 innbyggere, er det ca 10000
utlendinger i kommunen. Tallene stiger fra år til år. Her nner du ere norske bedrifter,
institusjoner og forretninger. Les mer om Alfaz del Pi

Alicante
Alicante ligger flott til ved Middelhavet og har litt
av hvert å by på. I nord har vi San Juan som er
byens egen «badeby», her nner vi en lang ott
strand, turistleiligheter, golfbane, restauranter og
barer. Om sommeren når turistene kommer til
San Juan er her et yrende folkeliv.
Som mange andre spanske byer har også Alicante
en “gamleby”, med sjarmerende smale gater,
gamle bygårder med otte utsmykninger, små butikker og tapas resturanger side om side.
På byens høyeste punkt Benacantil ligger den otte middelalder festningen Castillo de
Santa Bárbara. I år 900 startet muslimene byggingen av borgen, for å beskytte seg mot
egypterne som ble større og farligere langs kysten. Borgen har blitt utsatt for angrep mang
en gang, Les mer om Alicante
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Byer og tettsteder på Costa Blanca
Benidorm
Benidorm er en kystby og kommune i provinsen
Alicante. Før 1960, var Benidorm en liten
landsby. I dag utmerker Benidorm seg for sine
hoteller, strender og skyskrapere, bygget som et
resultat av byens turist-orienterte økonomi.
Benidorm har est høyhus per innbygger i
verden.
Benidorm selv er overskygget av den 1406 m høye Puig Campana. Turisme ble det nye
satsningsområde i Benidorm og ordfører Pedro Zarago valgte å legalisere bruken av bikini.
Benidorm ble dermed den første spanske byen som legaliserte bruken av bikini i
o entlighet. I dag er det rundt 5 millioner besøkende til byen hvert år, og regnes som en av
Spanias viktigste turistbyer. Les mer om Benidorm

Calpe
Fjellklippen Penon de lfach er selve symbolet på
trolldomskrefter som utspilte seg her for mange
hundre år siden. Fjellklippen på stranden i Calpe,
har samme størrelse og formasjon som kløften i
fjellet bak La Nucia og Alfaz del Pi. Det fortelles
mange historier, legender og sagaer om hvordan
denne fjellklippen har endt opp på strandlinjen i
Calpe.
Fjellklippen i Calpe ruver 332 meter over havet,
og er altså et symbol på trollgubbens sinne og vrede en gang for veldig lenge siden. Det er
ikke vanskelig å forstå at den høyreiste fjellklippen er et svært populært område for ivrige
klatrere. Utsikten fra klippen skal være magisk, nesten trolsk. Det er lite som minner om
trollgubbens sinne og raseri, – nå fremstår Penon de lfach som en frodig og beskyttet natur
park. Les mer om Calpe
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Byer og tettsteder på Costa Blanca
Moraira
Moraira i Spania er en skelandsby, og en av de
første ting ene du ser er at i motsetning til de
andre feriesteder langs den spanske kysten, er at
Moraira ikke har glemt sine røtter. Selv om
Moraira har vokst de siste årene til å bli en av de
mest populære destinasjonene på Costa Blanca,
har de ikke solgt seg helt til turist-boomen.
Med 8km kystlinje og et totalareal på 32km2
tilbyr Moraira et usedvanlig frodig geogra ske miljø. Cap d’Or halvøya er en fjell kystlinje
med mange klipper, gylne strender og skjulte bukter, med et usedvanlig krystallklart vann.
Les mer om Moraira Costa Blanca

Denia
Denia er en ikke-så-turisti sert by på Costa
Blanca kysten i Spania som er rik på historie og
kultur. Byen ligger ved foten av en nasjonalpark
og er en av de viktigste havnene i området. Denia
er preget av ett kupert landskap med klipper som
stikker helt ned til sjøen. Her nner du utallige
små viker, bortgjemte strender, og noen lengre
otte sand strender. Denia har en
gjennomsnittlig årlig temperatur på 20 grader,
med varme somrer og milde vintrer. I løpet av
sommermånedene, kan befolkningen øke til 200.000 mennesker. Les mer om Denia
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Byer og tettsteder på Costa Blanca
Javea ( Xàbia )
Javea ( Xàbia ) ligger 74 km norøst for Alicante
og har ifølge Verdens Helse Organisasjon
W.H.O. et av verdens beste klima. Javea har est
soltimer i løpet av året i hele Spania. Javea
fremstår som litt av et kinderegg med otte
strender, koselig gamleby og en hyggelig gammel
havn.
Gamlebyen er Javeas perle. Vel bevart, med smale gater og smijernsbalkonger oppetter
husfasadene. Rundt katedralen fra senmiddelalderen klynger byens historiske kvartaler seg
sammen. Det historiske sentrum av Javea har beholdt sin opprinnelige sjarm og karakter,
med hvitemalkede hus, bueganger, gotiske vinduer, med bruk av den samme type grov
stein som er funnet i området. Les mer om Javea

Torrevieja
Torrevieja ligger ved kysten, og er omringet av
tre vakre og store saltsjøer. Torrevieja kan kalles
en øy fordi tre kanaler skiller byen fra landet.
Saltsjøen i Torrevieja har en ate på 2500 hektar
og en omkrets på 17 km. Saltet kommer fra
ltrert havvann i sjøen. Vannet krystalliseres og
blir til salt. De får sin karakteriske rosa farge fra en
mikroorganisme som heter ”Artemia Salina”.
Saltet eksporteres til nord Europa, Island,
Canada, USA og Vest Afrika. Saltet brukes til å
salte kjøtt, fisk, i industrien og som veisalt i nord Europa. Les mer om Torrevieja

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Byer og tettsteder på Costa Blanca

Villajoyosa

Villajoyosa er særlig kjent for sin sjokolade. Valor, regnet som en av Spanias beste
sjokolademerker, blir produsert her. Som på resten av kysten, er turismen også her en viktig
inntektskilde. En av de mest populære turistattraksjonene er den gotiske katolske kirke,
med barokk altertavle. Tidligere hadde byen også sitt eget Casino (tidligere Casino Costa
Blanca), men det er lagt ned og yttet til båthavnen i Alicante. Villajoyosa er et kystområde
godt skjermet fra omgivelsene ved en hestesko av høye fjellkjeder som omgir det.
La Vila Joiosa betyr bokstavelig talt den fornøylige byen, selv om innbyggerne ofte nøyer
seg med det forkortede La Vila. Byen har over tre kilometer med strender, inkludert La
Platja Centre nær sentrum av byen. Elva Amadòrio renner gjennom La Vila. Denne
beliggenheten sørger for det eksepsjonelle klimaet i Marina Baixa med den høyeste
gjennomsnittlige årlige temperaturen i Spania med over 19 grader, og har sammen med
Almeria est soltimer pr år, med knapt 300 mm nedbør og hvor frost ikke er eksisterende.
Les mer om Villajoyosa
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