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Alt du trenger vite om Javea i Spania
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Opplev den vakre kystbyen Javea i Spania
Javea i Spania ligger i skyggen av det dominerende Montgo fjellet i den nordlige delen av
Costa Blanca og er en av de mest populære feriestedene i regionen. Byen begynte å tiltrekke
seg nord europeere for mer enn 30 år siden, og mange av disse besøkende har kjøpt seg
egne leiligheter og eneboliger. Javea er et attraktivt reisemål med mye å tilby de besøkende,
inkludert noen av Spanias flotteste gylne strender.
Javea er delt inn i tre deler: Javea Pueblo (gamlebyen); Javea Puerto (den travle
havneområdet); og Playa de Arenal (den største stranden området). I dag har gamlebyen og
havnen vokst seg ganske mye sammen takket være eiendommsutviklingen som har pågått i
byen, mens Playa de Arenal ligger 3 km langs den steinete stranden fra Javea Puerto.

Gamlebyen i Javea – Javea Pueblo
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Det hyggelige gamle sentrum av Javea er verdt å besøke et par timer en morgen. Det kan
du vandre rundt å beundre de hvitkalkede bygninger i gotisk stil. Ta en titt i den gotiske
kirken San Bartolome og besøk det travle matmarkedet med sine boder fulle av fersk sk og
frukt og grønnsaker fra regionen. Ta en ka epause på Temptations eller stop på kafeen på
C / Major under trappen som fører opp til den svært nyttig turistinformasjon i Plaza de la
Iglesia (Church Square).

Havnen i Javea – Javea Puerto
I dag har de fleste havner på turistdestinasjonene i Alicante provinsen blitt trendy marinaer
med designer butikker, men ikke i Javea. Den fungerer fortsatt som en skehavn med båter
fortøyd i umiddelbar nærhet. Med sin vakre promenade med utendørsterrasse restauranter
og trivelige lokale barer, er det en ott opplevelse å vandre rundt og suge til seg folkelivet.
Utsikten over bukten er spektakulær. I løpet av den første uken i september er dette stedet
hjemmet til en av Spanias mer uvanlige estas, når oksene slippes ut på paddock området
hvor de blir hånet av lokale ungdommer som hopper i sjøen når oksen jager etter dem.
Målet er å få oksen til å falle i vannet.

Stranden i Javea – Playa de Arenal
Playa de Arenal er Javea sitt strandområde. Det er en kjølt område som strekker seg mer
enn 300m fra brønnen som ligger ved Hotell Parador i nord, og så langt som hvor
restaurant området slutter i sør. Dette området har mange kafeer, barer og restauranter
som ligger på rekke og rad på den brede strandpromenaden. Selve stranden er fabelaktig
med suveren n, gyllen sand. Det er volleyballnett langs baksiden av stranden som er
populære senere på dagen, og det er flere lekeområder for barna.
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I Javea ligger hotellet Parador perfekt til i den nordlige enden av Arenal stranden.
Soverommene har store vinduer med ott utsikt over havet og hagen er fylt med mange
forskjellige varianter av tropiske planter og blomster. Det er en restaurant i Parador der du
kan smake på typiske retter fra området som Fideua som er en noodle basert Paella typisk
for Valencia-regionen.
El Rodat Hotel Village er medlem av gruppen “Small Luxury Hotels of the World” , og
består av suiter og bungalower spredt ut blant de vakre hagene med tropiske planter og
trær. Alle suitene har egen terrasse og er luksuriøst innredet. Velværesenteret har et
komplett spa og andre fasiliteter som inkluderer både utendørs og innendørs
svømmebasseng, padle og tennisbaner . L’Arroceria Restauranten er åpen for lunsj og har
en terrasse som er et perfekt sted å nyte risspesialiteter og utsikten over Javea bukten.
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Severdigheter i Javea

Javea er et attraktivt reisemål med mye å tilby av severdigheter og attraksjoner for både
store og små. Det hyggelige gamle sentrum av Javea er verdt en spasertur et par timer en
morgen. Bare det å vandre rundt og beundre de hvitkalkede bygningene i gotisk stil er en
opplevelse i seg selv. Ta en titt i den gotiske kirken San Bartolome, og besøk det travle
matmarkedet med sine boder fulle av fersk sk og frukt og grønnsaker fra regionen. aveas
mest kjente landemerke er Montgo fjellet. Javeas innbyggere sier at det er en elefant som
har blitt forstenet. Man kan til og med se elefantøyet lukke seg når solen går ned. Les mer
om severdigheter i Javea
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Restauranter i Javea

Ut å spise i Javea og trenger tips til noen gode restauranter hvor du kan nyte et godt måltid
sammen med venner og familie? Javea kan reklamere med et imponerende utvalg av gode
restauranter fra alle verdensdeler. I tillegg til utallige tapas-barer og tradisjonelle spanske
restauranter, finnes det en rekke ekslusive restauranter som holder et meget høyt nivå.
For mange som er på ferie i Javea, kan det være vanskelig å skille mellom restaurantene som
kun severer den vanlige turistmaten, og restaurantene hvor man virkelig vil få en helt
spesiell matopplevelse. Perfekt for en romantisk middag med din kjære, eller et hyggelig
måltid med venner og familie. Les mer om restauranter i Javea
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Shopping i Javea

I den koselige lille kystbyen Javea nnes det gode steder å handle. Her nnes det
kjøpesentre, et godt utvalg av butikker og handlegater, og ikke minst noen otte markeder.
De mest tradisjonelle shopping områdene i Javea på Costa Blanca kysten er i Javea
sentrum, Arenal, i gamlebyen og ved Javea Puerto.
Selv om du ikke nner de mest kjente merkevarene her, er det plenty av gode butikker som
garantert vil gi deg en god shopping opplevelse. Rett utenfor Javea nnes det et stort
kjøpesenter som vil dekke de este sitt shopping behov, i tillegg er det idylliske markeder
som gir deg en opplevelse av det ekte Spania. Les mer om shopping i Javea
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Leiebil i Javea
Trenger du leiebil til ditt opphold i Javea er det
lettest å bestille den for henting når man lander
p å yplassen 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 Javea. Du kan enkelt sjekke og
sammenligne priser på leiebil i Javea selv ved å
bruke søkeskjemaet som du finner på denne siden. Les om leiebil i Javea

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

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

På jakt etter den perferkte ferieboligen i Javea 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 Javea. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget, og
sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Javea
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Strender i Javea

Byen Javea kan glede oss med 25 km med strender, en variert kystlinje med strender og
bukter med naturlig sjarm. Her tar vi for oss alt du trenger vite om strendene i Javea, enten
du vil ha en flott sandstrand eller en rolig vik hvor du kan bade og sole deg i fred og ro.
Fra Cabo de San Antonio til Cala Adella, har Javea 25 km med variert kystlinje som typisk
for Costa Blanca. Kombinasjonen av jomfruelige viker og gylne sandstrender med
promenader. Javea har mange forskjellige otte strender å tilby, enestående blant dem er
Arenal Beach og den vakre Cala Adella med et krystallklart vann. Les mer om strender i
Javea
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Klima i Javea

Det er ere soldager registrert i Javea enn i noe annet sted i Spania. Javea har mer enn 2800
timer med solskinn hvert år med en årlig gjennomsnittstemperatur på 19,3 grader Celsius.
Ettersom været og klimaet i Javea er så gunstig, har Javea blitt et populært turistmål for sol
elskere med ca 325 soldager hvert år. Verdens helseorganisasjon har anerkjent Javea for å ha
en av de beste klimaer i verden.
Sommerne er verken for varme eller for kalde, og det samme kan sies om resten av
årstidene. Ikke bare er klimaet vanligvis solfylt og mild, lav luftfuktighet gjør at selv de
varmeste dagene er svært hyggelige. Personer som lider av astma og allergi vil også ha det
bedre i dette sunne, nesten perfekte klimaet. Les mer om klima i Javea
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Uteliv i Javea

Planlegger du et tur ut på byen for en hyggelig kveld sammen med venner eller familie?
Javea later ikke til å være det hotteste utested byen på Costa Blanca – andre byer i Alicante
provinsen som Benidorm er bedre rustet til dette. Men musikkscenen er aktiv hele året og
Javea utestedene tar virkelig av i juli og august når det er non-stop nattlige aktivitet.
Mens Javea er et populært turiststed som hovedsakelig appellerer til familier som elsker å
leie en av de mange villaer eller leiligheter i byen. Av denne grunn er nattelivet mer
orientert mot en spasertur strandpromenaden om kvelden, og ta et par drinker eller spise
ute på av de mange fantastiske restaurantene. Les mer om uteliv i Javea
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Om Javea Guiden
I denne Javea guiden tar vi for oss alt du trenger vite om aktiviteter of opplevelser for hele
familien i Javea. 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 Javea.
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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