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Towns and cities - Alicante Costa Blanca

Ja en l'Edat de Bronze, El Campello va ser elegit com a assentament pels seus primers
habitants. Segles després i a pesar de la modernitat que es respira en este punt del cor de la
Costa Blanca, els seus veïns han sabut atorgar-li un doble caràcter, tradició i progrés. Els
vestigis que ha deixat el pas de diverses civilitzacions s'exhibixen ara al costat d'excel·lents
platges que atorguen un paisatge de gran bellesa i contrast. Amb un front litoral de 23 km., El
Campello oferix una variada i atractiva costa. En el seu extrem nord, al costat del paratge de
la Coveta Fumà, se succeïxen penya-segats i xicotetes cales d'arena, grava i roca amb
aigües transparents que són molt apreciades com a platges naturistes. Al costat del port i
barri pesquer, una platja urbana de grava que discorre paral·lela al passeig marítim dóna pas
a una altra xicoteta cala que constituïx un abric perfecte per a iniciar-se en la vela. Finalment
la platja de Mutxavista, de fina arena i amb tot tipus de servicis, s'estén cap al sud al llarg de
més de 3 km. fins a confondre's amb la platja de Sant Joan. Hi ha un club de busseig que
organitza immersions en distints punts de la Costa Blanca i, com a nota curiosa, en els penyasegats s'ha construït un poblat mariner que recrea la imatge d'un tradicional poble mediterrani.

Address:
Ayuntamiento de El Campello
Calle Alcalde Oncina Giner, 7. El Campello (Alicante)
03560
El Campello
ayuntamiento@elcampello.org [1]
www.elcampello.es [2]
Area: L'Alacantí
Touristic area: Alicante Costa Blanca
Com arribar:
La N-332 i l 'Autopista A-7 tenen accs al Campello, que tamb est comunicada per tren
de via estreta, i per tramvia. La lnia de tramvia cobrix el tram Alicante-El Campello, sent
el trajecte de tan sols 20 minuts, i els trens tenen una freqncia de pas d 'entre 20 i 30
minuts. L 'Aeroport d 'Alacant es troba a 30 quilmetres.
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