Published on Turisme en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Home > On vols anar? > > Platges > Printer-friendly PDF

Platges Costa Blanca
Platges Costa Blanca
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
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.

Els Pinets [1]
Aquesta és una xicoteta cala d'arena i roca des de la qual podreu fer una xicoteta
excursió a peu fins la coneguda com a "Mar Morta i Roques Negres". "La Mar Morta"
deu el seu nom a una xicoteta fra...
Municipio:
Benissa [2]

Els Tossals/Los Tusales [3]
És una platja verge, situada en el marge nord de la desembocadura del riu Segura, i
que s'estén fins al límit amb el terme municipal d'Elx. A la qualitat de l'aren...
Municipio:
Guardamar del Segura [4]

Els Vivers/ Los Viveros [5]
Es tracta d'una platja natural, oberta i verge que confronta amb el riu Segura pel nord i
amb la platja de la Babilònia pel sud. Destaca pels seus més de dos quilòmetres d.....
Municipio:
Guardamar del Segura [4]

Espigons (Piscines) Passeig marítim Juan Aparicio [6]
El conjunt d?espigons xicotets del passeig marítim Juan Aparicio han conformat una
zona de bany molt singular: una àrea de platges envoltada de zones rocoses. Este
darrer detall també aporta valor af...
Municipio:
Torrevieja [7]

Gasparet [8]
L'accés per mar és l'únic mode d'arribar a esta xicoteta i tranquil·la cala natural de
grava i birles que té com a fons l'allargada silueta de la Serra de Toix.
Municipio:
Calp [9]

Gran Playa [10]
Al sud del port i en ple nucli urbà es troba esta platja d'arena fina, d'un quilòmetre de
longitud, que mostra un aspecte molt animat. Els accessos es troben a nivell de carrer,
a trav....
Municipio:
Santa Pola [11]

Isla de Tabarca [12]
És una xicoteta platja ubicada en l'illa del mateix nom en què l'arena grossa i el cudol
s'entremesclen en la seua superfície. El seu major atractiu residix en la qualitat i tran...
Municipio:
Alacant/Alicante [13]

Jesuitas-Cala Rincón [14]
És una platja urbana en la qual l'arena fina i blanca de la seua superfície contrasta
amb les parets rogenques que assetgen la platja, separada en dos cales amb molt
d'encant, als peus...
Municipio:
Pilar de la Horadada [15]

L'Altet [16]
Un sistema dunar únic en què es poden trobar diverses espècies endèmiques de
vegetació conforma la principal característica d'esta singular platja natural, d...
Municipio:
Elx/Elche [17]

La Almadrava [18]
La platja de l'Almadrava és una platja de cudol i arena. L'anomenada Punta de
l'Almadrava dividix esta llarga platja, de birles i arena, en dos cales d'aigües
transparents. El vent de Llebeig...
Municipio:
Dénia [19]

La Barraca o Portitxol [20]
És una apartada cala ubicada en la cala que discorre des de Punta Negra al Cap
Negre, una zona d'impressionants penya-segats coberts de vegetació mediterrània. La
cala és...
Municipio:
Xábia/Jávea [21]

La Barreta de Gualda [22]
De grava i ubicada en l'extrem sud del port esportiu, presenta un aspecte de platja
rústica ocupada principalment pels habitants del poblat mariner en la qual es troba.
Municipio:
Altea [23]

La Cala [24]
Xicoteta i recòndita cala utilitzada com a platja naturista. Sorprén la bellesa de les
tonalitats de colors que prenen les seues aigües. Està situada al final de l'àrea
coneguda com Les Rotes. S'acce...
Municipio:

Dénia [19]

La Caleta [25]
Una frondosa vegetació de palmeres com a fons és el paisatge que rodeja esta
apartada cala de pedres, d'ambient tranquil i ubicada al mig d'un entorn natural.
Municipio:
La Vila Joiosa [26]

La Gola [27]
El seu accés és possible des de la platja Tamarit i es troba al costat del parc natural
de les Salines de Santa Pola. És una platja natural, d'aigües netes i arena fina que,
habi...
Municipio:
Santa Pola [11]

La Granadella [28]
És Una preciosa cala d'arena, birles i roques i d'una exhuberància quasi salvatge a qui
s'accedix a través d'una carretera que transcorre al costat d'un espés bosc de pi m...
Municipio:
Xábia/Jávea [21]
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