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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.

Les Pesqueres-El Rebollo [1]
El respecte pel medi ambient que es reflectix en esta platja natural d'arena fina li
permet mantindre la seua consideració de platja verge. És un lloc perfecte per a
disfrutar d'un bany...
Municipio:
Elx/Elche [2]

Les Platgetes [3]
Dues xicotetes cales d'aigües netes que alternen zona d'arena i de roca, i disposen
d'un atractiu passeig-mirador amb zona enjardinada i aparcament. Serveis a l'estiu:
canal d'accés a embarcacions, s...
Municipio:
Teulada - Moraira [4]

Les Rotes [5]
A partir de la cala de Marineta Cassiana, la costa canvia, es torna més abrupta,
exhuberant i atractiva. És la zona coneguda com Les Rotes en què les cales d'aigua
turques...
Municipio:
Dénia [6]

Les Urques [7]
Cala rústica de grava i birles ubicades en l'extrem sud de la gran cala que forma el
Penyal d'Ifach pel nord i el Morro de Toix pel sud.
Municipio:
Calp [8]

Levante o La Fossa [9]
Entre la Punta de Bassetes i el Penyal d'Ifach es forma una àmplia badia en què es
troba esta platja, una de les més animades de Calp. De fina arena daurada, disposa de
tota classe de servicis i en...
Municipio:
Calp [8]

Llevant [10]
Des del passeig marítim que la creua es pot accedir a esta platja, des de rampes,
escales i altres accessos a peu pla. És una platja cèntrica, d'arena fina, amb xicotetes
il...
Municipio:
Santa Pola [11]

L´Ampolla [12]
Ubicada al sud del port esportiu, el seu espigó li servix de protecció i la convertix en
molt segura per al bany. És una cala urbana, d'arena fina, dominada pel Castell de
Morair...
Municipio:
Teulada - Moraira [4]

L´Andragó [13]
És una tranquil·la cala rústica ubicada en l'interior de la gran cala que formen la Punta
de Moraira pel nord i el Cap Blanc pel sud, la qual cosa la convertix en un excel·lent
escenari...
Municipio:
Teulada - Moraira [4]

L?Esparrelló [14]
Xicoteta cala d'aigües transparents, situada al peu d'un penya-segat a quasi dos
quilòmetres del nucli urbà en direcció a Alacant per la N-332. Este tranquil racó é...
Municipio:
La Vila Joiosa [15]

Marineta Cassiana [16]
És una cala protegida de l'onatge del nord per l'espigó sud del port. A escassos 200
metres d'ella es troba l'anomenat Escull de Sant Nicolau uns fons que en alguns punts
estan tan sols a mig metre d...
Municipio:
Dénia [6]

Mil Palmeras [17]
El nom li ve de la vegetació que es troba al llarg del passeig que la recorre de nord a
sud. És una platja molt concorreguda, amb tot tipus de servicis i al costat de zona
comercial i d'oci que perme...
Municipio:
Pilar de la Horadada [18]

Mil Palmeres [19]
Platja situada més al sud del terme municipal oriolà, limita amb Pilar de la Horadada.
És una platja accessible d'arena fina. El seu entorn natural està delimitat per l'acció de
rambles q...
Municipio:
Orihuela [20]

Muntanyar I [21]
En una zona semiurbana marcada per una línia de xalets es localitza esta platja, llarga
i oberta, formada de birles i roca i amb un aigua d'un profund color turquesa que invita
al bany. Al lla...
Municipio:
Xábia/Jávea [22]

Platges de l'Olla [23]
Entre el xicotet port de Mar i Muntanya i el Portet de L´Olla s'estén una platja de més
d'un quilòmetre d'arena, birles i roca que oferix unes netes aigües per al bany.
Municipio:
Altea [24]

Platja Barranc d'Aigües [25]
Situada en un paratge protegit de gran bellesa, als peus de la Torre Sentinella del
mateix nom, esta recòndita cala pràcticament verge oferix una imatge bucòlica de la
nostra cos...
Municipio:
El Campello [26]

Platja Bon Nou [27]
És una cala rústica, de gran bellesa i d'aigües cristal·lines i transparents, amb una
superfície d'arena i pedra, on la tranquil·litat regna habitualment. Està ubicada entre
dos grans roques, amb la...
Municipio:
La Vila Joiosa [15]
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