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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 discorre paral·lela al passeig marítim de més d'1,8 Km., passeig
completament de vianants i que constituïx el centre turístic amb multitud de restaurants de
reconegut prestigi, hotels, cafeteries, etc. i punt de trobada de les gents de la vila.
Durant l'època estival, s'oferixen tot tipus d'activitats lúdiques com a concerts, cine,
biblioplatja, animació infantil, mercat ambulant d'artesania, etc. que junt amb les "Festes de la
Mare de Déu del Carme", el 16 de juliol, tradicional i emotiva celebració popular en honor a la
Mare de Déu dels mariners, conformen un perfecte reclam.
Detalls:
Length: 1850.00 m.
Average width: 30.00 m.
Occupancy: Alta

Quality certificates:
ISO 14001
Available services:
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Posición Googlemaps:
United States
38° 25' 30.666" N, 0° 23' 22.8156" W
See map: Google Maps [31]
Municipio: El Campello [32]
Datos principales
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 discorre paral·lela al passeig marítim de més d'1,8 Km.,
passeig completament de vianants i que constituïx el centre turístic amb multitud de
restaurants de reconegut prestigi, hotels, cafeteries, etc. i punt de trobada de les
gents de la vila.
Durant l'època estival, s'oferixen tot tipus d'activitats lúdiques com a concerts, cine,
biblioplatja, animació infantil, mercat ambulant d'artesania, etc. que junt amb les
"Festes de la Mare de Déu del Carme", el 16 de juliol, tradicional i emotiva celebració
popular en honor a la Mare de Déu dels mariners, conformen un perfecte reclam.
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 14001
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 1850.00
Anchura media: 30.00
Ocupación: Alta
Imagen
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Municipis:
El Campello [32]

Valora i compartix what are these?

mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Avis legal
Contacte
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

