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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.

Cap Negret [1]
És una platja oberta de dos quilòmetres i aspecte semiurbà que té com a teló de fons
l'exhuberant Serra Bernia. És de grava i aigües netes i compta amb inst...
Municipio:
Altea [2]

Dehesa de Campoamor [3]
Una sèrie de xicotetes cales dóna pas a esta platja més oberta i d'aspecte semiurbà.
És d'arena fina i aigües transparents que permeten una bona visió del fo...
Municipio:
Orihuela [4]

Del Mallorquí [5]
És una xicoteta cala d'aigües netes a la qual cal arribar a peu per un camí perfilat de
vegetació mediterrània. Des d'ella, s'albira una bonica imatge de la cara nord del...
Municipio:
Calp [6]

Del Moraig [7]
És una apartada cala de grava i aigües transparents que es troba als peus d'un
impressionant penya-segat. A més del seu atractiu per al bany, en ella es troba la Cova
dels Arcs, una bel...
Municipio:
Poble Nou de Benitatxell [8]

Del Penyal [9]
És una xicoteta cala natural als peus de la impressionant mola del Penyal d'Ifach,
apropiada per a la pràctica de busseig i la pesca
Municipio:
Calp [6]

Del Portet [10]
La punta de Moraira li servix d'abric perfecte a esta preciosa cala d'arena i roca que és
una de les més atractives del municipi. La seua cala és lloc de trobada dels barcos de
c...
Municipio:
Teulada - Moraira [11]

Del Torres [12]
Municipio:
La Vila Joiosa [13]

El Arenal [14]
És una àmplia i protegida cala d'arena fina i aigües poc profundes, molt recomanada
per al bany dels més menuts. És de fina arena i les seues aigües presenten un aspecte
m...
Municipio:
Xábia/Jávea [15]

El Carabassí [16]
Es tracta d'una platja verge, al peu de la serra del seu nom, on es troben els saladars i
zones humides d'Els Bassals i Clot de Galvany. Marjals, vegetació baixa i fauna típica
del sala...
Municipio:
Elx/Elche [17]

El Mojón [18]
En l'extrem més meridional de la Comunitat Valenciana, és una platja oberta d'arena

daurada i amb un preciós entorn natural de dunes i vegetació mediterrània. Com a...
Municipio:
Pilar de la Horadada [19]

El Moncayo [20]
Espais oberts i un xicotet cordó dunar conformen esta platja oberta, d'un quilòmetre i
mig de longitud, d'arena fina i daurada, situada en una zona de transició entre el nucli
ur...
Municipio:
Guardamar del Segura [21]

El Pinet [22]
Més de tres quilòmetres d'arena fina daurada conformen esta platja verge i oberta
situada al costat del parc natural de les Salines de Santa Pola. A unes dos milles mar
dins es troba un escull artifi...
Municipio:
Santa Pola [23]

El Pinet [24]
Un pinar extens sobre una impressionant franja dunar, delimitada terra dins per un
saladar i ocupat en la seua major part per explotacions agrícoles. La seua qualitat de
platja rústica...
Municipio:
Elx/Elche [17]

El Racó [25]
Xicoteta cala de cudols tancada en el seu extrem sud pel dic nord del port de Calp i
ubicada als peus del Penyal d'Ifach. Des d'ella s'inicia el passeig ecològic príncep
d'Astúri...
Municipio:
Calp [6]

El Trampolí (Les Rotes) [26]
Zona idónea per a la pràctica del busseig que pertany a l'àrea de Les Rotes. Valors
naturals importants: LICS (Llocs d'interés comunitari) de Posidonia i microreserves de...
Municipio:
Dénia [27]

Els Molins [28]
Platja d'arena, amb una extensió aproximada d'un quilòmetre i mig, posseïx barets,
lloguer d'hamaques i ombres, patins i de taules de planxa de vela així com escola de
planxa de...
Municipio:
Dénia [27]
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