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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.

Platja Carrer La Mar [1]
Junt a la Talaia de la Torre de l'Illeta i al Port pesquer, s'ubica esta extensa platja de
recent regeneració amb fina arena daurada que a més està complementada amb una
"Platja Accessible". Ésta di...
Municipio:
El Campello [2]

Platja de Campoamor (Aiguamarina) [3]
Cala tranquil·la situada entre les urbanitzacions de cap Roig i Campoamor. Té en els
voltants una microreserva de flora protegida que acaba en una platja fòssil de vora
125.000 anys d?antiguitat. Una...
Municipio:
Orihuela [4]

Platja de Campoamor (La Glea) [5]
Situada en la part esquerra del Port Esportiu de Campoamor, és una platja accessible
amb excel?lents servicis i equipaments. La disposició oberta d'esta platja fa possible la
pràctica d'esports nàuti...
Municipio:
Orihuela [4]

Platja de Cap Roig (Platja Caleta) [6]
Protegida pel mateix cap, permet tindre les aigües molt tranquil·les. Està situada a
l?extrem sud del port esportiu Marina de Cabo Roig. Des de la cala és fàcil albirar la
talaia de cap Roig declarad...
Municipio:
Orihuela [4]

Platja de El conde [7]
Esta platja urbana d'arena daurada i aigües tranquil·les, deu el seu nom al comte que
habitava en la torre que es troba al final de la platja.
Municipio:
Pilar de la Horadada [8]

Platja de l'Almadrava [9]
Es tracta d'una petita platja de roca, arena fosca i tranquil·les aigües. Es troba situada
entre la platja de l'Albufereta i el cap de l'Horta.
Municipio:
Alacant/Alicante [10]

Platja de l'Almadrava [11]
Es tracta d'una xicoteta platja de grava ubicada enfront d'una zona residencial d'El
Campello, El poble Espanyol, i junt al Jaciment arqueològic de l'Illeta. No molt alluny...
Municipio:
El Campello [2]

Platja de l'Amerador [12]
Cala seminatural, de grava gruixuda i d'aigües tranquil·les amb 800 m de llarg per 20
m d'ample. Coneguda amb el nomb de L'Amerador degut al fet que, antany, els
agricultors ameraban l'espart arreple...
Municipio:
El Campello [2]

Platja de la Almadrava [13]
Aquesta platja de caràcter semiurbà és l'única que pertany al terme dels Poblets,
situat a l'interior.
Municipio:
Els Poblets [14]

Platja de la Babilònia [15]
Ubicada entre la Platja Centre i la Platja dels Vivers, la seua característica principal és
la presència al llarg de tota ella de les Cases de la Babilònia, xicotets xalet...
Municipio:
Guardamar del Segura [16]

Platja de les Llomes de Reixes [17]
Platja rocosa de gran interès paisatgístic, situada sota el penya-segat i culminada per
la Torre Vigía del S.XVI ?La Torre de Reixes o d'Aigües?. Lloc ideal de descans, on
poder admirar el paisatge,...
Municipio:
El Campello [2]

Platja de Muchavista [18]
Muchavista és una extensa i llarga platja de daurada arena fina. Està ubicada en un
entorn semiurbà junt a la platja de Sant Joan, lloc privilegiat per al bany, la pràctica
d'esports nàutics com la p...
Municipio:
El Campello [2]

Platja del Campo [19]
Més de dos quilòmetres d'arena fina i daurada conformen esta tranquil·la platja natural
l'entorn del qual ve determinat per una important zona de dunes fixades amb vegetació
medi...
Municipio:

Guardamar del Segura [16]

Platja del Carritxal [20]
Compartida amb La Vila Joiosa, es tracta d'una cala d'arena gruixuda i grava de gran
valor mediambiental.
Municipio:
El Campello [2]

Platja del Mascarat [21]
La Punta del Mascarat i el dic nord de la marina esportiva formen una protegida cala
excel·lent per al bany. La platja és de birles, les seues aigües són netes i en les
proximitats hi h...
Municipio:
Altea [22]

Platja del Xarco [23]
Esta tranquil·la platja es troba situada en el tram de costa més meridional del municipi,
en la zona de Tossal del Mar. És apta per a pesca i busseig i compta amb dos
accessos des de la N-332.
Municipio:
La Vila Joiosa [24]
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