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La cala del Baladrar és una preciosa porta al Mediterrani, dominada per la lluminositat, fet
característic de les nostres latituds, amb els pins encimbellats al blau i convidant-vos a una
agradable excursió aquàtica. Un entrant rocós divideix aquesta cala en la del Baladrar i la
Goleta. Està originada pel Barranc "dels Sesters", de cinques. El Baladrar acaba en un penyasegat de 30 m. ple d'estries producte de la mar, del qual s'ha després una roca coneguda
com "La Polida". La cala està protegida dels vents de llevant, i la seua poca profunditat, bona
claredat de l'aigua i abundància de vida, la fan idònia per a un bonic passeig marí.
Detalls:
Length: 150.00 m.
Average width: 25.00 m.
Available services:
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Posición Googlemaps:
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[7]

United States
38° 40' 25.8636" N, 0° 6' 5.652" E
See map: Google Maps [8]
Municipio: Benissa [9]
Datos principales
La cala del Baladrar és una preciosa porta al Mediterrani, dominada per la
lluminositat, fet característic de les nostres latituds, amb els pins encimbellats al blau
i convidant-vos a una agradable excursió aquàtica. Un entrant rocós divideix aquesta
cala en la del Baladrar i la Goleta. Està originada pel Barranc "dels Sesters", de
cinques. El Baladrar acaba en un penya-segat de 30 m. ple d'estries producte de la
mar, del qual s'ha després una roca coneguda com "La Polida". La cala està
protegida dels vents de llevant, i la seua poca profunditat, bona claredat de l'aigua i
abundància de vida, la fan idònia per a un bonic passeig marí.
Necesita traducción:
0
Datos adicionales
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 150.00
Anchura media: 25.00
Imagen
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Municipis:
Benissa [9]
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