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.

La Grava [1]
Ubicada al sud del port, i delimitada per un passeig marítim, en una animada platja
urbana de grava que oferix unes aigües transparentes.
Municipio:
Xábia/Jávea [2]

La Illeta dels Banyets [3]
Es denomina ?Illeta dels Banyets? a tota la zona de bany al voltant del Jaciment
Arqueològic de la Illeta dels Banyets, composta per una plataforma rocosa i una
menuda cala de pedra que uneix artific...
Municipio:
El Campello [4]

La Llobella [5]
Formada per grava i birles, és una cala rústica molt poc concorreguda en la qual és
possible disfrutar del plaer d'un bany pràcticament en solitari. Per les seues aigües
netes és una cala molt apreci...
Municipio:
Benissa [6]

La Manzanera [7]
És una xicoteta cala d'arena, grava i birles freqüentades especialment pels habitants
de la urbanització del seu mateix nom i en la qual es troben els atrevits edificis de
l'arquitecte...
Municipio:
Calp [8]

La Marina [9]
És una platja d'arena fina daurada, oberta i verge que oferix unes netes i blaves
aigües. El seu entorn està marcat per una important franja de dunes que li donen una
atractiva imatge d...
Municipio:
Elx/Elche [10]

La Platja del Río [11]
Té eixe nom perquè hi desemboca el riu sec, riu que fa de guia per a les persones que
volen pujar a l?àrea natural del Pinar de Campoverde amb els peus com a vehicle. Des
del passeig marítim es pot o...
Municipio:
Pilar de la Horadada [12]

La Roda [13]
És una continuació de la platja de Cap Negret que s'estén fins al port pesquer. És de
grava i com la resta de platges del municipi les seues aigües són molt netes.....
Municipio:
Altea [14]

La Roqueta [15]
És una platja oberta situada en nucli urbà de la localitat, però que també cobrix en el
seu extrem sud, part de zona semiurbana. Confronta amb la platja Centre pel nord i...
Municipio:
Guardamar del Segura [16]

La Solsida [17]
En els penya-segats de la costa nord d'Altea se succeïxen belles cales de difícil
accés. La Solsida és una apartada cala natural molt apreciada pels nudistes. Per a
accedir a ell...
Municipio:
Altea [14]

Las Albaranas [18]
Ubicada en l'àrea de Les Marines, mostra una imatge de platja semiurbana molt
adequada per a practicar esports nàutics. Disposa de baret, lloguer de motos
aquàtiques, hamaques i...
Municipio:
Dénia [19]

Las Villas-Higuericas [20]
El color de l'arena d'esta platja és una de les quals servix de mostra per a entendre el
nom de la Costa Blanca. A això se li unix un entorn amb encant, bords formats per
xicotetes dune...
Municipio:
Pilar de la Horadada [12]

Les Bassetes [21]
És una preciosa cala formada per una llengua de terra que constituïx el límit entre dos
municipis, fins al punt que en el seu extrem nord s'ubica un club nàutic que pertany al
te...
Municipio:
Calp [8]

Les Bovetes [22]

Platja d'arena amb una extensió de més de mig quilometre. És una tranquil·la cala
orientada al nord-est de netes aigües i arena grossa amb un entorn semiurbà de
cuidades urbanitzacions. Compta amb in...
Municipio:
Dénia [19]

Les Deveses [23]
Més de 4 km. i mig de platja de fina arena daurada i dunes (excepte en l'àrea sud
tocant a la platja de l'Almadrava on encara trobem cudol) marquen l'inici de la Costa
Blanca, ja que al...
Municipio:
Dénia [19]

Les Marines [24]
És una platja oberta de més de dos quilòmetres i mig que afronta al sud amb la Platja
de les Albaranas i al nord amb Les Bovetes. Compta amb lloguer d'hamaques i ombres
i patins. Valors naturals impo...
Municipio:
Dénia [19]

Les Ortigues [25]
Ubicada en el límit amb Torrevieja, és una extensa platja verge d'arena fina i daurada,
amb espais molt oberts i amb un entorn de dunes en una zona on el Mediterrani es
mostra d'un bla...
Municipio:

Guardamar del Segura [16]
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