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El litoral mediterrani és molt reconegut per les platges riques alacantines. Platges d?un gran
prestigi tant a l?estat com internacionalment.
Arenes fines i aigües cristal·lines caracteritzen les platges, que les convertixen en un paisatge
idíl·lic al qual ben pocs es resistixen. Fons marins preciosos que, en contrast amb l?ambient
del lloc, conformen un entorn exquisit per a gojar de les vacances.
Platges alacantines, un paradís als teus peus
Fruïx d?un entorn molt atractiu i seductor. Cales magnífiques, de color esplèndid, que donen
com a resultat llocs amb molt d?encant. Llocs ideals que t?ompliran de pau i tranquil·litat.
T?embolcallaràs en un niu de descans del qual no voldràs tornar.
Coneix les diferents platges que hi ha i descobriràs racons únics. A més, podràs visitar les
innombrables cales de la zona. S?intercalen enmig d?un paisatge exquisit que convida el
viatger a quedar-s?hi. La cala de Finestrat o la cala d?Enmig, al Campello, són només un
parell de punts que hauràs de visitar durant l?escapada a la comarca alacantina.
Llocs, molts dels quals envoltats d?una vegetació frondosa, que junt amb l?aigua neta i
l?arena fina, els convertixen en un racó magnífic.
Relaxa?t a les platges alacantines
Desconnecta envoltat d?un paisatge perfecte. Després del bany, podràs delectar-te amb la
gastronomia suculenta de la zona a les àmplies terrasses dels bars i restaurants que
trobaràs. Relax i desconnexió en un ambient en el qual només hi ha lloc per a la tranquil·litat i
el confort.

Goja d?una passejada agradable per la platges alacantines i en acabant tasta els gelats
refrescants que les gelateries de la zona et posen a l?abast. Sens dubte, una experiència
plena de sensacions i moments inoblidables.

Advocat [1]
La característica más notoria de esta cala es la existencia en ella de un pequeño
espigón y una placita para pasear tranquilamente. Tiene todos los requisitos para
pasar un completo día de playa. Dis...
Municipio:
Benissa [2]

Ambolo [3]
És una diminuta cala natural, d'aigües transparents, ubicada al sud del Cap de la Nau
i enfront de la qual emergix la impressionant Illa del Descobridor. En ella, a més de
disfrutar d'u...
Municipio:
Xábia/Jávea [4]

Arenal-Bol [5]
Més de dos quilòmetres de platja d'arena fina i daurada i aigües transparents,
esguitada de xicotetes palmeres, donen un atractiu especial a esta platja urbana, una
de les més concorregudes de Calp....
Municipio:
Calp [6]

Arenals del Sol [7]
Arena fina daurada en una zona d'alta bellesa, que presenta a més un sistema dunar
únic, són les qualitats naturals d'esta platja que, unit a l'ampli palmito de servicis que
ofer...
Municipio:
Elx/Elche [8]

Arenetes (Les Rotes) [9]
Aigües d'un preciós color turquesa i un excel·lent fons de roca són el principal atractiu
d'esta tranquil·la cala inclosa en l'àrea de Les Rotes. Valors naturals importants: LICS...
Municipio:
Dénia [10]

Baladrar [11]
La cala del Baladrar és una preciosa porta al Mediterrani, dominada per la lluminositat,
fet característic de les nostres latituds, amb els pins encimbellats al blau i convidantvos a una agradable e...
Municipio:
Benissa [2]

Barranc Rubio [12]
És la platja de més longitud del litoral oriolà, situada a la urbanització de Campoamor.
L?atractiu principal és la interacció del color rogencós del tallat, el color daurat de
l?arena i el blau inte...
Municipio:
Orihuela [13]

Cala Baeza [14]
Cala anteriorment coneguda com ?Cala La Mercè? o ?El portet de la Mercè?.
Posseeix un menut port que contribueix a donar-li un aire rústic i tradicional.*No es
recomana el bany en ella*
Municipio:
El Campello [15]

Cala Blanca [16]
Coneguda també com La Caleta és una tranquil·la i apartada cala de grava i birles a
què només es pot accedir a peu i que oferix una preciosa vista dels blancs penyasegats...
Municipio:
Xábia/Jávea [4]

Cala Capità [17]
Cala d?arena suau i fina, excel·lent per a practicar el busseig, per la transparència de
l?aigua que fa visibles els bancs de peixos. Té un illot a la zona central (l?illa del
Carmen) que dividix la...
Municipio:
Orihuela [13]

Cala d'Enmig [18]
Recòndita cala d'arena grossa flanquejada per dos penya-segats que ajuden a crear
una atmosfera d'intimitat i assossec. Situada en una zona poc urbanitzada, és
fàcilmen...
Municipio:
El Campello [15]

Cala de Finestrat [19]
És una xicoteta cala d'ambient urbà, netes aigües i fina arena. En el seu entorn es
troba una torre sentinella a qui s'arriba per un frondós camí que voreja un
impressiona...
Municipio:
Finestrat [20]

Cala de les Palmeretes [21]
Menuda cala natural de pedres i grava amb aigües cristal·lines. Cala perfecta per al
bany, el bussege i/o la pesca i al ser una cala poc transitada té molta intimitat.
Coneguda amb aqueix nom a causa...
Municipio:
El Campello [15]

Cala de Soio [22]
És una diminuta cala de birles i aigües netes des de la qual es contempla una bonica
panoràmica que abraça des del Penyal d'Ifach a la Punta Bombarda.
Municipio:
Altea [23]

Cala del Cap Cervera [24]
Caleta d?aigües cristal·lines que s?enclava al cap del mateix nom, el cap Cervera. Es
tracta d?una de les platges més atractives de la ciutat, tant pel fons marí com per
l?enclavament on és.
Municipio:
Torrevieja [25]

Cala del Llop Marí [26]
Aquesta menuda cala rocosa, en la zona nord, en Poble Espanyol, entre les platges
de la Almadrava i Amerador és molt atractiva per a la pràctica del bussege per la seua
rica fauna, flora i geologia d...
Municipio:
El Campello [15]
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