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Costa Blancas underbara stränder  

C 
osta Blancas dragningskraft består främst av 

den långa kusten på 212 km och det milda 

klimatet med en årlig medeltemperatur på 

17°. 

Av de 115 stränder och vikar där man kan bada, har 

32 utmärkts med "Blå Flagg" – en miljöutmärkelse som 

beviljas av EU- och 55 är handikappsvänliga stränder. 

I städerna och på vägarna anges stränder och 

platser där man kan bada eller simma och som är 

försedda med första hjälpen service och sportan-

läggningar. Vanligtvis finns det parkeringsplatser, te-

lefon, restauranger och fritidsanläggningar.  På vissa 

stränder finns det till och med biblioteksservice.  

Costa Blancas orografiska och geografiska särdrag 

på Costa Blanca bestämmer kustens natur. Den nor-

ra delen av provinsen korsas av kedjor av berg, som 

hamnar i havet och bildar över 150 meter höga bran-

ta klippor. Bredvid dessa klippor hittar vi grottor som 

bildas av vattenströmmarna från kraftiga regnfall i 

området. Den södra delen av Costa Blanca, från Ali-

cante till Pilar de la Horadada, kännetecknas av vida 

stränder med finkornig sand.  
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Stränderna i Denia  

Ö 
vervakad av den respektingivande och iögon-

fallande toppen av Montgo, bevarar Denia 

atmosfären av en traditionell fiskeby, i samspel 

med den ypperliga servicen och dynamiken som kän-

netecknar stadens turistsektor.  

Marinreservatet vid udden San Antonio är ett paradis 

för dykare och vattensportfantaster, samtidigt som det 

har ett av de rikaste ekosystemen i Medelhavet.  

Stadens unika arkitektur erbjuder främst lämningar från 

den arabiska epoken, belägna i de smala gränderna 

som omger slottet. Slottet ligger på en liten udde och 

man kan förnimma det från havet.  

Denia erbjuder också ett rikt nattliv och har regelbun-

den färjeförbindelse med Ibiza.  
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Stranden Marineta Cassiana 
 

I 
nnan man anländer till klippområdet (där stenarna 

dominerar) som tilltar ju längre söderut man kom-

mer mot udden San Antonio, hittar man, söder om 

hamnen i Denia, stranden Cassiana Marina. För den 

som föredrar sandstränder är denna strand den sista 

chansen till ett svalkande dopp i kristallklart vatten.  

I närheten av stranden finns många restauranger och 

även en strandbar ("chiringuito"), där de moderna 

ungdomarna från Denia samlas för att titta på 

solnedgången vid det blåa och lugna havet. 

Stranden ligger nästintill ett modernt nöjeskomplex 

(pubar och restauranger) i hamnen.  
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Längd 1.260 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Les Marines L 
es Marines är en av de mest kända stränderna i 

Denia. Vidden, den finkorniga sanden och skyddet 

från östanvindarna av den imponerande hamnens 

vågbrytare gör den till en väldigt attraktiv strand, för 

vuxna och speciellt för barn.  

Det privilegierade läget ger en av de bästa utsikterna 

över slottet. Här myllrar det av ungdomar från världens 

alla hörn som söker vila efter de intensiva nätterna i De-

nia.  

I närheten finns ett utmärkt utbud av restauranger som 

passar alla smaklökar.  
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Längd 2.570 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Punta del Raset S 
tranden Punta del Raset sträcker sig söderut som 

en naturlig förlängning av stranden Les Marines 

och ligger nära hamnens norra vall som inhyser 

fiskehamnen, båtklubben och småbåtshamnen. Läget 

gör den till en rätt så bred strand med sanddyner vid 

vallens norra rand.  

Punta del Raset är en liten vik med grovkornig rödaktig 

sand och kristallklart badvatten och tillgänglig för per-

soner med funktionshinder.  
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Längd 570 m 

Genomsnittlig bredd 75 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Les Bovetes L 
es Bovetes är en lång sandstrand belägen i den 

norra delen av Les Marines. Det är ett livligt om-

råde med många lägenheter, restauranger, enkla, 

men alltid trevliga strandbarer ("chiringuitos"), och några 

av de största hotellen i Denia. Den erbjuder alla de ser-

vicefaciliteter som kännetecknar en utmärkt strand.  

Les Bovetes, tillsammans med andra stränder inom den-

na kategori, har skyddats med hjälp av små vågbrytare 

av sten som kvarhåller den oersättliga sanden.  
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Längd 670 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Els Molins E 
ls Molins ligger i ett område där sand dominerar 

över grus och med tillgång till alla möjliga ser-

vicefaciliteter. Denna strand underlättar tillgäng-

ligheten för personer med funktionshinder.  

Els Molins är en mycket stojig och livlig strand som erbju-

der beachvolleybollanläggningar. Det finns även ett 

övervakningstorn.  
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Längd 1.530 m 

Genomsnittlig 

bredd 

75 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Les Deveses L 
es Deveses är den första stranden på Costa Blan-

ca, strax norr om den börjar kusten i provinsen Va-

lencia.  

Den består huvudsakligen av sand, det finns några 

sanddyner med lite vegetation som bildar naturom-

råden som Pego-Oliva Marjal.  

Till denna strand söker sig unga vattensportfantaster.  
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Längd 4.870 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Les Rotes L 
es Rotes är något lugnare än den närliggande Les 

Marines. Det finns ingen sand på Les Rotes utan 

den domineras snarare av vatteneroderade klip-

por som skapar hundratals osannolika skepnader vilka 

gör denna del av kusten till något unikt.  

Detta är ett otroligt vackert område i Denia dit massturis-

men inte sökt sig än. De små gångarna mellan klipporna 

och de små, men otroligt behagfulla vikarna, tillsam-

mans med de små och medelstora klipporna bidrar till 

denna skönhet. 

Naturen skyddas genom införandet av ett marinreservat 

där fiske och andra aktiviteter såsom dykning är be-

gränsade.  

Flera olika vikar smälter samman med Les Rotes, som till 

exempel stranden Arenetes, Punta Negra och El Tram-

poli, var och en med sina utmärkande egenskaper.  
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Längd 4.870 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Javea  

J 
avea, beläget vid berget Montgós södra fot, har 

förmodligen den bästa utsikten över detta 

högresta berg, som under de hissnande 

solnedgångarna på Costa Blanca omvandlas till rött 

skimmer.  

Staden har en liten, traditionell fiskehamn med närlig-

gande, små tavernor som serverar lokala specialiteter 

som fisk och skaldjur. 

Trots sommarens höga tempo kan man i Javeas 

medeltida stadskärna ströva runt och låta sig gå vilse 

på pittoreska gator. Många byggnader är förträffliga 

verk av sten som vittnar om stadens svunna prakt. 

Javea är definitivt ett bra ställe för att bo på eller för 

att besöka. Även våra förfäder från den paleolitiska 

tiden kände till detta och satte sin prägel i den 

berömda grottan Montgó, vid udden San Antonio.  
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Stranden La Granadella L 
a Granadella är en Javeas små skatter. För att 

komma till stranden går man på en brant väg 

längs vilken man gradvis uppenbarar Granadel-

las skönhet.  

Vattnets höga kvalitet och grusstranden gör 

Granadella till en perfekt plats för dykning. Tillgäng-

ligheten och den utförliga informationen underlättar 

också utövandet av denna sport. 
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Längd 220 m 

Genomsnittlig bredd 24 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Barraca (Portitxol) 

D 
enna strand är ett av de bästa alternativen för 

den som gillar natur. Här växer den autoktona 

vegetationen så vilt att den nästan faller över 

havskanten. 

Den enastående utsikten över ön Portitxol är strandens 

dragningskraft. Nära stranden finns det några små och 

enkla bryggor. 

Det är en bra start att börja dyka nära ön. Dykningen 

blir en ännu bättre upplevelse om du leds av en lokal 

guide som får dig att upptäcka alla tänkbara små 

vrån som finns på havsbotten.  
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Längd 600 m 

Genomsnittlig bredd 8 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Ambolo A 
mbolo ligger söder om udden Nao mittemot 

d e n  g å t f u l l a  ö n  D e s c u b r i d o r . 

En ojämn stentrappa uthuggen i berget leder 

ner till grusstranden. Stora block av kalksten och 

klippväggar inger stranden en speciell dragningskraft. 

I och med att det är relativt svårt att ta sig ner till 

stranden så är den nästan folktom, till och med på 

sommaren. En idealisk plats för den där fridfulla 

simturen som många längtar efter.  
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Längd 80 m 

Genomsnittlig bredd 6 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Cala Blanca  C 
ala Blanca är en liten vik dit man endast kom-

mer till fots. Udden har fått sitt namn från 

stenens dominerande färg, där vattener-

osionen har skapat enastående naturliga skulpturer. 

Utsikten över Montgó är fantastisk från denna strand.  
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Längd 300 m 

Genomsnittlig bredd 8 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Grava  D 
enna strand ligger intill den trevliga 

strandpromenaden i "Les Duanes", söder om 

småbåtshamnen och fiskehamnen.  

Denna stadsstrand med kristallklart vatten är av grus. 

Tack vare sitt läge skyddas den av den praktfulla ud-

den San Antonio. Här kan man njuta av lugna och lag-

om stora vågor.  

Närheten till stadens centrum och det gastronomiska 

utbudet som erbjuds i de närliggande trakterna gör 

den till en välbesökt kommun.  
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Längd 550 m 

Genomsnittlig bredd 4 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Arenal  E 
l Arenal är en av de mest kända och populära 

stränderna i Javea: inte så konstigt med tanke på 

att den är en oändligt lång vit sandstrand med 

mjuka sluttningar som gör den badvänlig.  

I norr gränsar den till paradoren i Javea som erbjuder en 

av de bästa utsikterna över området mellan uddarna 

San Antonio och La Nao. Paradorens anläggningar har 

belönats med utmärkelsen tourism excellence. Nära 

paradoren finns en liten kanal som inhyser en liten 

småbåtshamn för fritidsbåtar.  

El Arenal är en liten vik som kantas av restauranger som 

passar alla smaklökar, livfulla barer och typiska sommar-

marknader som är till hela familjens nöje.  
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Längd 450 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Primer Muntanyar  D 
enna strand med kiselsten ligger längs en rad 

villor som varvas med klippor. Under sommaren 

finns här en mängd varierande aktiviteter för 

besökarna allt från vattenskoter till segling eller vindsurf-

ing.  

Många av strandbarerna, kända som "chiringuitos", in-

bjuder till trevliga samtal med havsutsikt.  

Detta är ett lugnt område som löper längs Avenida del 

Mediterráneo, en väg som leder till det mest trafikerade 

området i Arenal.  
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Längd 1.380 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Pope (Tangó)  D 
etta är en liten strand som ligger intill den enkla 

men charmiga småbåtshamnen. Gruset 

dominerar, men vattnet är av enastående 

kvalitet.  

Den korta vägen mellan klipporna vid havet är ett nöje 

för barnen.  

Närheten till det majestätiska Montgó gör denna strand 

till ett bra val i staden Javeas omgivningar.  

Vid småbåtshamnen ligger många barer och i ham-

nområdet ligger likväl många tavernor där man kan 

återhämta krafterna efter en dag full av promenader, 

simning eller vattensporter.  
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Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 5 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



El Poble Nou de Benitatxell -  Stranden El Moraig  

T 
ack vare att Benitachell under en lång tid tillhörde 

markisdömet Denia har den bevarat essensen av 

en traditionell småstad, typisk för inlandet i re-

gionen Marina Alta, som alltid erbjuder överraskningar. 

Kusten domineras av branta klippor, omgiven av au-

tokton vegetation, som påminner om andra välkända 

stränder, som till exempel de i Balearerna. 

Stranden El Moraig: Bland över hundra meter höga 

karga stenklippor, hittar vi denna lilla stenstrand med 

kristallklart vatten. En strand med spår av historier om 

smugglare, pirater och fattiga fiskare som gav sig ut 

på havet för att försörja sina familjer, då den karga jor-

den inte gav dem denna möjlighet.  

Stranden El Moraig är perfekt för bad i en avslappnad 

atmosfär. Här kan vi njuta av "Cova dels Arcs", en 

vacker vattenlevande grotta från vilken en under-

jordisk flod mynnar ut i havet. Ett paradis för dykarfan-

tasten.  
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Längd 500 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stränderna i Moraira 

K 
ommunen består av två byar: en inlandsby, 

Teulada, och en kustby, Moraira.  

Även om bostadsområdena dominerar större 

delen av landskapet, finns här många intressanta na-

tur- och kulturbevaringar, som till exempel flera vak-

ttorn, bland vilka vi finner det som kallas för slottet Mo-

raira eller det mer avsides liggande och kameravä-

nliga tornet "Torre Vigia de Cap d 'Or ".  

I Cap d'Or hittar vi "Cova de la Cendra" (Askgrottan), 

ett enastående exempel på erövringen av området i 

förgången tid. Det är uppenbart att våra förfäder, 

liksom vi, har lockas starkt av det fantastiska 

landskapet: grottan ockuperades från år 6000 till år 

1500 f.Kr., så grottan är mycket viktigt för att lära kän-

na områdets förhistoriska tid.  

22 



Stranden L’Ampolla  D 
etta är den mest enastående stranden i Mo-

raira för storleken, mycket större än resten av 

stadens stränder, sandens kvalitet och det om-

fattande utbudet av olika servicefaciliteter. Den har 

stora parkeringsplatser, lekplatser och alla de faciliteter 

som en dynamisk kuststad som Moraira, beträffande 

stränderna kvalitet, har att erbjuda.  

Nära stranden ligger slottet Moraira.  
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Längd 400 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden L’Andragó  V 
älkänd för att dela namn med ett café på den 

närbelägna ön Ibiza. Perfekt för att beskåda 

solnedgången på vintern eller svalka sig efter en 

lång dag på stranden under sommaren.  

  

Området erbjuder också ett omfattande utbud av res-

tauranger och mer modesta övernattningsställen. Utsik-

ten över den närliggande staden Moraira med det fan-

tastiska vakttornet från sjuttonhundratalet som dominer-

ar allt är en av strandens främsta attraktioner.  
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Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 75 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Portet  S 
tranden El Portet ligger bredvid en idealisk fristad 

övervakad av udden. Den är en av de mest säll-

synta och mest exklusiva miljöerna i Moraira. En 

härlig snäckformad vik med kristallklart vatten, sand och 

sten. Underbar omgivning för en skön simtur.  

  

Den lilla strandpromenaden tar oss till många platser där 

vi kan njuta av den vackra panoramautsikten över klip-

pan Ifach och udden de Moraira.  
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Längd 350 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Les Platgetes  D 
enna lilla sandstrand har en intilliggande parker-

ingsplats. Det finns inte många restauranger 

här, men de få som finns här har en speciell och 

unik charm och påminner mycket om de som finns på 

de grekiska öarna.  

Den lilla strandpromenaden och den vackra balus-

traden är perfekt att njuta av i sällskap med barnen.  
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Längd 200 m 

Genomsnittlig bredd 25 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Benissa 

N 
amnet som har arabiskt ursprung refererar till 

den brokiga förflutna tiden. Kustens abrupta 

form gör att den lutar framåt. Detta förklarar 

varför den har upplevt otaliga attacker från berberna.  

I dagens läge är av de tolv tusen invånarna en stor an-

del EU-medborgare, som har bosatt sig i denna fridfulla 

och kosmopolitisk stad.  

Benissa är också väldigt populär för sitt varierande kök 

som utan tvekan influerats av samspelet mellan hav 

och berg.  

Längre bort, över de andra byggnaderna i staden, 

skymtar vi kyrkan känd som "Catedral de la Mari-

na" (“småbåtshamnens katedral”: en ofantligt stor by-

ggnad som tornar upp sig över staden Benissa).  
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Els Pinets Beach E 
ls Pinets är ett utmärkt område för promenader 

längs stigarna som löper nästan parallellt med kus-

tlinjen. 

  

Den välbevarade autoktona vegetationen inger Els Pi-

nets en paradislik miljö. 
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Längd 20 m 

Genomsnittlig bredd 6 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Viken Baladrar  G 
rus- och stenstranden med turkost kristallklart 

vatten omgiven av tallar som nästan når ända 

ut till havet. Idealisk för både bad och segling 

eller dykning.  

Under sommaren finns det en liten men livlig bar, en typ-

isk "chiringuito"  
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Längd 150 m 

Genomsnittlig bredd 25 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Viken Fustera  F 
ustera är en liten vik med vit sand, utrustad med 

lekplats. Perfekt för familjer. 

 

Informationsskyltarna på stranden berättar om existen-

sen av en havsbotten täckt med den ymniga havsväx-

ten posidonia som kläckningstillhåll av fiskynglen av 

många olika små fiskarter. Detta är ett paradis för 

dykarfantasten, som endast behöver utrusta sig med en 

snorkelutrustning. 

  

Två asfalterade vägar leder ner till viken och fortsätter 

längs kusten genom ett av de vackraste områdena i 

Marina Alta.  

30 

Längd 110 m 

Genomsnittlig bredd 40 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Viken Advocat  D 
en lilla parkeringsplatsen och den angränsande 

vågbrytaren gör denna strand till ett litet para-

dis som förtrollar besökaren. Denna unika och 

vackra strands dragningskraft består bl.a. av de små 

kalkstensklipporna och stegen som leder till havet, som 

på en gigantisk pool.  
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Längd 45 m 

Genomsnittlig bredd 8 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Cap Blanc  D 
etta är en svårtillgänglig strand som verkligen är 

värd att besöka. För att komma fram till den 

måste man gå nerför en lång trappa, men lug-

net som man njuter av på denna stenstrand med turkost 

badvatten kompenserar ansträngningen för att ta sig 

dit.  
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Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 25 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Llobella  L 
a Llobella är en liten vik dominerad av sten, grus 

och klippor. Perfekt strand för den som föredrar ett 

lugnt bad, avskild från folkmassorna. Badvattnet 

och omgivningen är otroligt vackra och passar för 

dykning  
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Längd 100 m 

Genomsnittlig 

bredd 

25 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Calpe 

C 
alpe är hänförande sett från luften: en över 

tre hundra meter hög majestätisk udde i kalk-

sten i samspel med en slätt översållad med 

saltsjöar. 

Båda elementen är skyddade som naturreservat, den 

första som naturpark och den andra som våtmark och 

betraktas som naturpark. Detta är ett tecken på att 

man, trots den snabba turismutvecklingen i Calpe, an-

ser det vara viktigt att skydda naturen på denna del 

av kusten.  

Calpes fullmäktige är engagerad i kvalitetsfrågan och 

har därför infört ett infört ett skötselsystem av stränder-

na för att uppnå spetskompetens och säkerställa väl 

fungerande service. Resultatet av alla dessa an-

strängningar är uppenbart. ra luften, kombinasjonen 

av den majestetiske kalksteinsodden, mer enn tre 

hundre meter Höge, med sletten der saltsjøene er 

plassert, forundrer besøkende. 
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Stranden Levante (La Fossa)  

S 
tranden ligger nära saltlagunerna i Calpe, ett fan-

tastiskt naturreservat där flamingos och måsar 

påminner oss om områdets oerhörda ekologiska 

betydelse, trots att det omges av imponerande bos-

tadserbjudanden. Den svåra balansen mellan natur och 

urbanisering gör sig gällande på denna unika plats.  

Stranden har en härlig strandpromenad med utmärkt 

erbjudande av servicefaciliteter. Härifrån har man också 

en speciell utsikt över klippan "Ifach". Även om denna 

sida av klippan är mindre känd och inte så bildvänlig, är 

den ändå storslagen med ringa spår av vegetation som 

växer nästan ända ner till stranden.  
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Längd 950 m 

Genomsnittlig bredd 40 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Cantal Roig  D 
etta är en liten strand vid fiskehamnen i Calpe. 

Här finns många restauranger där man kan 

prova det lokala köket, samtidigt som man får 

se båtarna anlända och njuta av fiskauktionerna. Trots 

sin ringa storlek, är det en idealisk plats att besöka året 

runt i sällskap med barn då den är skyddad från vinden.  
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Längd 200 m 

Genomsnittlig bredd 15 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Puerto Blanco  D 
etta är en liten vik av sten och sand som ligger 

norr om småbåtshamnen med samma namn. I 

Puerto Blanco finns ett berömt dykcenter som 

erbjuder spännande dykarutflykter.  

37 

Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Arenal-Bol  A 
renal-Bol är en av de vackraste och mest popu-

lära stränderna i Calpe. 

 

Längs den långa strandpromenaden ligger några av de 

mest moderna hotellen, där du kan njuta av en fantas-

tisk utsikt över stranden och klippan Ifach.  

Det ligger även en rad butiker i närheten.  

Läget och den fina sanden gör den särskilt lämplig för 

bad.  

38 

Längd 1.200 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Calalga  S 
tranden Calalga ligger norr om stranden Levante 

och nära strandpromenaden som löper längs kus-

ten, som ibland skiftar till "långdistans vandringsled" 

vilket synliggörs genom röda och vita skyltar.  

Från strandpromenaden leder en brant ramp ner till 

denna originella strand i vars närhet havsvattenväxter 

hopar sig som bevis på en oskadad havsbotten full av 

liv.  

39 

Längd 100 m 

Genomsnittlig 

bredd 

10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Manzanera  D 
enna svårtillgängliga strand är en naturlig 

fortsättning på stranden El Arenal. 

  

Det mest anmärkningsvärda med den är närvaron av 

lägenhetskomplex skapade av den berömda arkitekten 

Ricardo Bofill. Den färgstarka och unika geometriska de-

signen skapar en djärv kontrast mot de närliggande klip-

porna.  

40 

Längd 200 m 

Genomsnittlig bredd 5 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Del Penyal  I 
ntill den välkända stranden Levante, ligger stranden 

Del Penyal, en liten naturligt formad vik med kris-

tallklart badvatten i skuggan av den imponerande 

klippan Ifach. 

 

Läget och den fängslande havsbotten är idealiska för 

dykning och fiske.  

41 

Längd 100 m 

Genomsnittlig 

bredd 

5 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Stranden El Racó  E 
l Racó är en liten klippig strand som gränsar till nor-

ra dammen i Calpes fritidshamn. Från denna 

strand startar en ecotour vandringsled som kallas 

för ”Kronprinsen Filip”. Över El Racó höjer sig den hög-

dragna klippan Ifach.  

42 

Längd 80 m 

Genomsnittlig bredd 15 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Les Urques  H 
är finner den orädda besökaren både lugn och 

ro. Söder om Puerto Blanco hittar vi stranden, en 

vild vik med grus och sten som ligger vid den 

södra änden av den stora viken som bildas av klippan 

Ifach och inom området som kallas för kullen Toix.  

43 

Längd 200 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Altea  

U 
ppe på en kulle ligger staden Altea, en av de 

stora turistattraktionerna på Costa Blanca. 

Branta kullerstensgator, vitkalkade hus, pavil-

jonger; en plats där konst, hantverk och mat möts som 

ingen annanstans på Costa Blanca. 

  

Den över åtta kilometer långa kusten och de storsla-

gna bergen Sierra Bérnia stiger över horisonten och 

skapar ett landskap av hav och berg som alltid har 

lockat både lokala och utländska turister. 

I närheten av staden och som en kvarleva från en tid 

då jordbruket dominerade, hittar vi Altea la Vella, en 

mycket strategisk punkt för att upptäcka bergen Sierra 

de Bérnia. 

 

Från långt håll drar kyrkans koboltblå kupol till sig upp-

märksamheten. Denna bild har förvandlats till en ikon, 

en symbol för kusten i Alicante.  

44 



Stranden La Olla  D 
enna strand ligger norr om byn och mellan två 

små, dock likväl, charmiga småbåtshamnar: 

småbåtshamnen "Mar y Montaña" och den 

mycket lilla fritidsbåtshamnen "Portet de l'Olla" i söder.  

Under sommaren kan du hyra små båtar såsom 

katamaraner och surfbrädor. Stranden domineras av 

böljande stenar och klippor, orsaken till varför stranden 

är så lugn.  

45 

Längd 1.000 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Barreta de Gualda  

L 
a Barreta de Gualda ligger söder om stranden 

Mascarat och är uppkallad efter ett närliggande 

klipprev. 

Med tanke på närheten till småbåtshamnen Luis Cam-

pomanes Marina, är denna strand en utmärkt plats för 

vattensporter. Vid hamnen finns en restaurang där du 

kan återhämta krafterna.  

46 

Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Viken Soio  S 
oio är en liten sten-och klippstrand som domineras 

av närvaron av hus ända fram till havskanten. Tack 

vare att Portet de l'Olla och Cap Negret ger 

stranden skydd är badvattnet rent, stilla och inbjuder till 

bad.  

Utsikten från klippan Ifach över udden Punta Bombarda 

är fantastisk.  

47 

Längd 25 m 

Genomsnittlig 

bredd 

10 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Mascarat  S 
tranden ligger norr om småbåtshamnen Luis Cam-

pomanes. Den norra gränsen utgörs av den lilla 

kalkstensutskjutningen Mascarat som bidrar till att 

badvattnet är relativt stilla. 

De karaktäristiska stenblocken dominerar kusten i Altea 

och havsbotten är mycket passande för fritidsdykning.  

48 

Längd 200 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Cap Negret  D 
enna strand är uppkallad efter en ringa svart 

sten udde. Den är cirka två kilometer lång och 

är egentligen början på självaste stadsstranden. 

Detta är en halvurban och vanligtvis folktom strand om 

du jämför den med de närliggande och mer välkända 

stränderna som ligger längre söderut.  

Cap Negret är en oskyddad stenstrand med rent 

badvatten och med de frodiga bergen Sierra de Bérnia 

som kuliss.  

Här finns anläggningar där man kan hyra trampbåtar 

och hängmattor. I närheten ligger några av de bästa 

hotellen i Altea.  

49 

Längd 2.000 m 

Genomsnittlig 

bredd 

50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Cap Blanch  C 
ap Blanch är mindre fullsatt, men likväl rymlig 

och behaglig strand av kiselsten. Denna är den 

sydligaste av alla stränderna i Altea området 

och leder oss oavbrutet fram till staden L'Alfas del Pi och 

stranden Albir.  

Utsikten från stranden inbjuder till att vandra i de närbe-

lägna bergen Sierra Gelada, en av de få platserna som 

har räddat sig undan urbaniseringen av kusten vid 

Benidorm.  

50 

Längd 800 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Roda  B 
elägen söder om "Paseo del Mediterraneo" och 

den lilla småbåtshamnen i Altea, är stranden 

Roda den mest populära i området. Vid stranden 

ligger välkända restauranger där du får upptäcka den 

lokala gastronomin eller utforska det mer internationella 

köket. 

 

Längs stranden löper en elegant promenad ända fram 

till kajens småbåtshamn. Härifrån kan du göra en kort 

resa med båtar som ägnar sig åt undervattensutflykter 

för att iaktta den frodiga havsbotten.  

51 

Längd 700 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Alfaz del Pi - Stranden de L’Albir 

L 
'Alfas del Pis unika geografiska läge, halvvägs 

mellan bergen och havet, och mikroklimatet kan 

vara orsakerna till att denna stad har lockat 

tusentals européer för bosättning. Staden har uppnått 

brett och internationellt erkännande genom sin filmfes-

tival.  

Albir, under skydd av Alteabukten, är en bred och öp-

pen strand mot havet som fortsätter norrut till Cap 

Blanch, en strand som tillhör Altea. I söder ger den vika 

för klipporna i, den till nyligen utnämnda, naturparken 

Sierra Gelada, i Benidorm. 

Detta är en populär strand som har ett brett utbud av 

vattensporter. 

 

Nästintill stranden ligger en livfull strandpromenad.  

52 

Längd 500 

Genomsnittlig 

bredd 

45 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Stränderna i Benidorm 

B 
enidorm är, i ordets verkliga bemärkelse, Costa 

Blancas turisthuvudstad. Stadens strategiska 

läge ger ett mikroklimat som tack vare den 

höga medeltemperaturen gör det möjligt att bada i 

havet nästan året runt. De ytterst välskötta, långa, fina 

och gyllene sandstränderna är bland de bästa i 

världen. De mest framstående är stränderna Levante 

och Poniente, åtskilda av den lilla viken Mal Pas. Nära 

bergen Sierra Helada, en naturpark perfekt för van-

dring, hittar du små avskärmade tillflyktsorter som viken 

Tio Ximo i Rincón de Loix. Staden har ett varierande ut-

bud av nöjesparker som Terra Mítica, Terra Natura, 

Aqualandia, Mundomar och Aquanatura.  

Man kan också skryta med att ha det mest omfattan-

de övernattningsutbudet i hela Spanien. Här kan vi nju-

ta av en stor mängd aktiviteter som passar hela 

familjen; promenera i gamla stan, besöka utsik-

tsplatsen vid Canfali och njuta av en vacker utsikt över 

kusten som leds av ön, en miljö som uppskattas av 

dykare, spela golf, vattensportaktiviteter eller njuta av 

kustens bästa nattliv. Benidorm erbjuder underhållning 

året runt, ett mini-Manhattan vid det varma och 

lockande Medelhavet.  

53 



Stranden Poniente  T 
rots att stranden Poniente inte möter väst så som 

namnet indikerar, utan snarare söder liksom sin 

närliggande systerstrand Levante, skapar den 

långa fina sandstranden en lika spännande atmosfär 

längs sina tre kilometers långa utsträckning.  

I söder gränsar den till en kalkstenhäll känd som Cabezo 

del Tossal. På slutet av stranden, i duell med himlen, står 

det berömda skyskrapshotellet som erbjuder en fantas-

tisk utsikt över bukten och den gåtfulla holmen som, en-

ligt legenden, i storlek och form motsvarar med de frag-

ment som saknas från den närliggande Puig Campana 

efter en spark av aposteln Santiagos häst: en vacker 

och hyperbolisk historia om en liten ö i Medelhavet.  

54 

Längd 3.100 m 

Genomsnittlig 

bredd 

105 m. 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Almadrava  S 
tranden har tilldelats ortens namn på grund av det 

förr i tiden här fanns en tradition av fiske av tonfisk. 

Det säg att de inhemska fiskarna uppnådde excel-

lens i den fina staden Benidorm och var eftertraktade i 

andra hamnar på grund av sin expertis inom detta yrke. 

La Almadrava är en naturlig vik med fin sand och 

stenblock i lantlig miljö vid foten av bergen Sierra Gela-

da.  

55 

Längd 100 m 

Genomsnittlig bredd 30m. 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Viken Mal Pas  D 
enna lilla, dock härliga strand, går från de 

miljontals gånger fotograferade udden Canfali 

till Benidorms småbåtshamn. Här är det inte lika 

fullt med folk som på de mer berömda närliggande 

stränderna Poniente och Levante. 

  

Trots sin ringa storlek erbjuds här samma servicefaciliteter 

och den ligger mycket nära centrum. Några av stran-

dens främsta attraktioner är utsikten över den lilla ön 

och kyrkan San Jaime, Benidorms mest fotograferade 

ikon.  

56 

Längd 120 m 

Genomsnittlig bredd 30m. 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Levante  S 
tranden Levante är förkroppsligandet av en strand 

för de som gillar kosmopolitisk stil, underhållning 

och, naturligtvis, hög kvalitet och servicefaciliteter.  

Den långa och formsköna strandpromenadens karakter-

istiska drag är de allestädes närvarande palmerna 

tillsammans med alla typer av restauranger, barer, 

kaféer, glassbarer nedsänkta i ett av de bästa mikrok-

limaten i Medelhavet, som bestäms av områdets spe-

ciella riktning och stadens geografiska yttre form.  

Mittemot stranden finns Benidormön som härbärgerar 

en nedsänkt plattform som kallas för La Llosa. La Llosa är 

ett viktigt marinreservat med en enastående havsbotten 

som erbjuder dykaren en riktig upplevelse.  

57 

Längd 2.084 m 

Genomsnittlig bredd 75 m. 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Viken Tio Ximo  V 
ikarna ligger i den nyligen utnämnda naturpar-

ken Sierra Gelada. De skiljer sig väsentligt från 

de mer kända och fullsmockade stränder i 

Benidorm. Svårtillgängligheten accentuerar den naturli-

ga karaktären, men de är väl värda ett besök och ett 

dopp i det exceptionella badvattnet. Tänk dock på att 

följa naturparkens regler.  

58 

Längd 60 m 

Genomsnittlig bredd 6 m. 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Finestrat - Viken Finestrat 

S 
taden Finestrat ligger vid foten av Puig Campa-

na, som med sina 1406 meter är den näst högsta 

toppen i provinsen Alicante. 

Kustens höga tempo är långt bort och i stadens cen-

trum har man bevarat smaken av det provinsiella ur-

sprunget, besatt med en stark bärkraft av turism.  

Staden kan vara det perfekta komplementet till ett 

besök i temaparken Terra Mítica, en framstående turis-

tresurs i regionen. 

Viken Finestrat ligger mellan lägenhetskomplex och 

prestigefyllda hotell. Den utmärkta sanden är mycket 

eftertraktad av många strandbesökare. Det finns en 

parkeringsplats och många restauranger och caféer, 

liksom flera olika lekplatser för barn.  

59 

Längd 300 

Genomsnittlig bredd 75 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Villajoyosa 

V 
illajoyosa, som i folkmun kallas för "La Vila", är 

en stad med havet som grundelement. Att va-

ra omgiven av berg har möjligen bidragit 

mycket till det.  

Villajoyosa är lika med strand, turism, men också kultur 

och nöje. Av de kulturella evenemangen är fiestan 

morer och kristna, utnämnd till internationellt turistint-

resse, den mest framträdande.  

Den färgstarka havfasaden med fantasifulla hus, åter-

speglar invånarnas vänliga och tillmötesgående atti-

tyd, vilken gör sig mest gällande i den hundraåriga er-

farenheten i chokladtillverkning. 

 Spelfantasterna hittar här ett av bästa kasinon på 

Costa Blanca som väntar på dem.  

60 



Stranden Playa Centro  P 
laya Centro är den största stranden i Villajoyosa. 

Den ligger precis i mitten av staden med de färg-

glada husfasaderna i bakgrunden. En lång 

sträcka av stranden består av finkornig sand och den är 

en livlig plats, med stark influens från de bakomliggande 

husens ljusa färger. 

 

Stranden är utrustad med alla de servicefaciliteter som 

en stadsstrand ska erbjuda. Sanden är av utmärkt 

kvalitet och med goda badmöjligheter. Den närliggan-

de småbåtshamnen och den livliga strandpromenaden 

som går längs stranden kantad av palmer är den största 

dragningskraften.  

61 

Längd 1.190 m 

Genomsnittlig bredd 35 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Paradís  N 
ära området känt som Colonia La Almadraba 

hittar vi denna över en kilometer långa strand 

med finkornig sand som på vissa sträckor skiftar 

till grus. 

Detta är en relativt lugn strand med omgivande natur 

och många palmer. 

I och med att detta område är mindre urbaniserat än 

andra i staden och att det ligger lite längre bort från 

centrum, är denna strand ett något vildare alternativ för 

de som inte gillar de mer vanliga stränderna.  

62 

Längd 719 m 

Genomsnittlig bredd 45 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Caleta  L 
a Caleta en lugn strand huvudsakligen av grus, vil-

ket inte hindrar från ett härligt bad i det djupblå 

vattnet. Strax i närheten, där gatorna bär euro-

peiska länders namn, blir vi påminda om den mång-

faldiga befolkningen som lockats hit av Villajoyosas 

dragningskraft. 

 

På första strandlinje ligger en av de mest kända lyxhotell 

på Costa Blanca.  

63 

Längd 139 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Bon Nou  D 
etta är en lugn strand huvudsakligen av grus, 

vilket inte hindrar från ett härligt bad i det 

djupblå vattnet. Strax i närheten, där gatorna 

bär europeiska länders namn, blir vi påminda om den 

mångfaldiga befolkningen som lockats hit av Villa-

joyosas dragningskraft. 

 

På första strandlinje ligger en av de mest kända lyxhotell 

på Costa Blanca.  

64 

Längd 237 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Del Torres  S 
tranden ligger intill campingen vid floden Torres 

mynning och består huvudsakligen av grus. I norr 

ger gruset vika och skiftar till medelhöga klippor. 

Urbaniseringen har inte sökt sig hit och den autoktona 

vegetationen har förblivit intakt.  

65 

Längd 300 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Varadero (Estudiantes)  

V 
aradero ligger nära fiskehamnen och domineras 

av sten och sand. På sommaren finns det livliga 

barer ("chiringuitos") där du kan släcka din törst i 

en mycket avslappnad och trevlig miljö.  

66 

Längd 300 m 

Genomsnittlig 

bredd 

8 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Stränderna i El Campello 

E 
l Campello har långa och fina stränder omgivna 

av en karg och bergig miljö med medelhöga 

kustnära klippor, som till exempel viken "Coveta 

Fuma" en kombination av exceptionella små vikar mel-

lan klipporna där sand och grus turas om. Landskapet 

och badvattnets kvalitet är unikt för Alicante kusten.  

El Campello har en livfull fiskehamn och småbåtshamn, 

där du kan delta i fiskauktionsmarknaden, som lockar 

proffs från hela provinsen.  

 

Bredvid hamnen står vakttornet, med utsikt över om-

råde som kallas "Illeta dels Banyets" (en liten ö). Ön har 

stort arkeologiskt värde där man kan bevittna både 

förhistoriska bosättningar från bronsåldern och lämn-

ingar från den iberiska bosättningen. Du kan också se 

lämningar från den romerska perioden, som till ex-

empel termalbad. 

 I båtklubben erbjuder El Campello allt du behöver för 

dykning, segling och surfing. Här råder det inte heller 

brist på utmärkta restauranger där du kan återhämta 

dina krafter.  

67 



Stranden Almadrava  O 
mgiven av medelhöga klippor har den här 

stranden behållit namnet på det gamla och 

minnesvärda tonfiskfisket som man livnärde sig 

på under långa perioder.  

 

Almadrava är en liten strand av småsten. Belägen mit-

temot ett bostadsområde och bredvid den arkeologiska 

platsen l'Illeta, kombineras här den lugna familjeat-

mosfären med närheten till nöje, shopping och stadens 

centrum.  

68 

Längd 600 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Viken Cala d’Enmig  I 
 lä från vinden som härjar i området som kallas 

"Coveta Fuma" ligger den pytte lilla viken Cala d'En-

mig. Det finns en avfart från riksvägen N-332, men kan 

även ta sig hit till fots från närmaste TRAM-hållplatsen på 

linjen som anknyter Alicante med Denia.  

Viken består av grov sand och tack vare läget är den 

mycket lugn och ren.  

69 

Längd 400 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Muchavista  S 
tranden Muchavista är en av de bästa och läng-

sta stränderna i detta område och den löper 

oavbrutet ända fram till den lika stojiga och 

berömda stranden i San Juan, i kommunen Alicante. 

Med blicken riktad söderut är utsikten outgrundlig och 

längs stranden löper en livlig strandpromenad där vi hit-

tar restauranger, barer, lekplatser och mycket annat att 

njuta av. Under sommaren erbjuder stranden ett brett 

utbud av aktiviteter såsom underhållning och miljöre-

laterade workshops för alla åldrar. Priviligierad strand 

med finkornig gyllene sand och med en över tre kilome-

ter lång strandpromenad och utmärkta tillfällen för 

utövande av bad -och vattensporter som vindsurfing.  

70 

Längd 3.950 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Carrer La Mar  S 
tranden Carrer La Mar Beach ligger söder om den 

livliga småbåtshamnen och fiskehamnen i El Cam-

pello, nära vakttornet Torre de l'Illet.  

Kvaliteten på sanden är utmärkt och den hålls kvar av 

alla dammar och vågbrytare byggda för detta 

ändamål, vilket också bidrar till oerhört fridfullt badvat-

ten. Huvudattraktionen är den över en kilometer långa 

och livliga strandpromenaden, omtalad för det vari-

erande gastronomiska utbudet. 

Under sommaren finns det alla möjliga fritidsaktiviteter 

som konserter, bio, strandbibliotek, etc. Detta omfattan-

de erbjudande av aktiviteter bidrar till att den är en 

ovanligt livlig stadsstrand.  

71 

Längd 1.850 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Amerador  D 
etta är en liten och lugn halvurban strand 

omgiven av natur. Den ligger inte långt från 

strandpromenaden i ett mindre tätbebyggt om-

råde. Det grova gruset, ödsligheten och det lugna 

badvattnet gör den utmärkt för dykning och fiske. 

 

Den ligger nära hållplatsen för TRAM-linjen som anknyter 

Alicante med Denia. Det rekommenderas starkt att göra 

en utflykt utmed kustspåret, känt som "El Trenet", som nu-

mera är en modern spårvagn som åker från Alicantes 

centrum. När den åker längs kusten får man en 

överblick av El Campellos kustlinje.  

72 

Längd 800 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpassat Nej 



Viken Morro Blanc (Coveta Fumá) 

D 
enna vik är även känd som "Coveta Fuma". Det 

är fridfull vik med lugnt badvatten, tack vare sitt 

speciel la skydd mot havsströmmar.  

Den är idealisk för idylliska bad och mycket populär för 

dykning. En härlig plats där du kan njuta av det bästa av 

naturen.  

73 

Längd 270 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Alicante (City) 

S 
taden Alicante är en av de unika platser där 

man fortfarande kan leva utan de stora städer-

nas påfrestningar, samtidigt som man har samma 

servicefaciliteter. Alicantes invånare lever i samspel 

med havet med en stor småbåtshamn som lyckats 

kombinera både fritid och service på ett mycket bal-

anserat sätt.  

Vem som helst som betalar för ett besök till Alicante 

bör besöka ruinerna i den iberiska- romerska staden 

Lucentum och det arkeologiska museet, som har 

belönats för att vara ett utmärkt museum.  

Nära staden finns det utmärkta golfbanor. Om vi 

lägger till den goda maten, de härliga promenaderna 

och det livfulla nattlivet så har vi formeln till Alicantes 

turistiska framgång.  

74 



Stranden El Postiguet  N 
amnet på denna strand åberopar fest, mysiga 

familjestunder, underhållning och sorl på 

stranden, vilket utan tvekan är hjärtat av staden 

Alicante. Den har en livlig strandpromenad, vackra 

trädgårdar och lyxiga hotell i närheten.  

I söder har vi den emblematiska Paseo de la Explanada: 

gatumarknader, musik från lokala band och i bakgrun-

den frammanas det säregna ljudet av riggen på alla de 

båtar som ligger förtöjda i den magnifika småbåtsham-

nen. Härifrån kan du göra en intressant utflykt ut till ön 

Tabarca.  

75 

Längd 900 m 

Genomsnittlig bredd 45 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Almadraba  D 
old bakom och omgiven av lägenhetskomplex 

är det främst stolta lägenhetsägare från om-

rådet som besöker stranden. Strandens namn 

åberopar svunna tider då man med självsäkerhet fån-

gade rikligt med migrerande tonfisk. Med mycket 

tålamod omringade och fångade man den tonfisk som 

var mångas försörjning. 

 

Detta är en liten och stenig strand, med svart sand och 

lugnt badvatten, som ligger mellan de populära strän-

derna Albufereta och Cabo de las Huertas.  

76 

Längd 750 m 

Genomsnittlig bredd 6 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden San Juan  O 
m man ska nämna en strand med många go-

da egenskaper, bra restauranger, rensad 

strand dagligen, noggrann skyltning och 

övervakning och sportaktiviteter passande för alla, så är 

San Juan en förebild. 

Familjevänlig strand som ligger mellan El Campello och 

Cabo Huertas, omgiven av lägenhetskomplex där män-

niskor från hela landet tillbringar sin semester.  

Efter att ha infört trafikrestriktioner på första strandlinje 

och upprustat kustlinjen så är det nu mycket trevligt att 

promenera längs kusten. TRAM och kustståget underlät-

tar att ta sig från Alicante och norrut till andra 

kuststäder.  

77 

Längd 2.900 m 

Genomsnittlig bredd 90 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden El Saladar  El Saladar är en liten stadsstrand i södra delen av 

staden. Vägen och järnvägsspåret konkurrerar om 

utrymmet på det här området, som har fått sitt namn av 

den stora saltlagunen "Agua Amarga", en omfattande 

våtmark av stort värde som har överlevt trycket från 

stadsutvecklingen och bevarat den autoktona vegeta-

tionen intakt. 

Från stranden finns det utsikt över hamnområdet och 

staden Alicante med slottet Santa Barbara som från ber-

get blickar över staden. Detta är en strand med finkor-

nig gyllene sand som erbjuder över en mil lång prome-

nad.  

78 

Längd 1.600 m 

Genomsnittlig bredd 45 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Albufereta  O 
m vi fortsätter norrut längs de breda avenyer-

na som löper parallellt med kusten, hittar vi 

denna lilla strand. La Albufereta behåller nam-

net på lagunen som låg här för flera århundranden se-

dan, men som torkade ut. För att vara liten i storlek är 

s a n d e n  a v  u t m ä r k t  k v a l i t e t . 

Det är främst boende i området med samma namn som 

nyttjar denna strand. 

 

I den närliggande omgivningen hittar du ruinerna av 

den iberiska-romerska staden Lucentum, föregångaren 

till dagens Alicante.  

79 

Längd 500 m 

Genomsnittlig bredd 18 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Elche 

S 
taden Elche är känt för förekomsten av den 

största palmskogen i Europa, ett arv från det an-

dalusiska jordbruket och som av UNESCO ut-

nämnts till världsarv.  

Elches ursprung går ända tillbaka till den neolitiska 

tiden, men den mest intressanta och definitivt mest 

kända perioden ägde rum på V-talet f.Kr. Det var un-

der denna period som den iberiska staden ”Helike” 

grundades och den mest representativa symbolen för 

staden skapades: Damen från Elche. Denna majes-

tätiska skulptur av en förment prästinna är ett av de 

viktigaste konstverken från hela det iberiska territoriet.  

Elche är även den spanska skoindustrins huvudstad. 

Skoindustrin gjorde ett kraftfullt inträde på artonhundra-

talet. 

Utöver industrin, inhyser staden naturområden av stor 

ekologisk betydelse, såsom naturparken "El Hondo", 

omfattande och otroligt vackra dynområden eller små 

platser som "Clot de Galvany" med betydelsefull flora 

och fauna. Givetvis även många museer som visar upp 

stadens rika historia.  

80 



Stranden La Marina  

S 
tranden La Marina ligger nära de likartade strän-

derna i Les Pesqueres och El Pinet. Den ligger 

söder om saltsjöarna El Pinet, vilket kan förvirra 

besökare som passerar genom Santa Pola -klipporna 

och fyren om du kör på vägen N-332.  

Den har likartade egenskaper som de tidigare nämnda 

stränderna och rekommenderas för en heldag med 

familjen, långt bort från folkmassorna i de andra om-

rådena.  

81 

Längd 1.100 m 

Genomsnittlig bredd 60 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Los Arenales  

D 
enna gyllene sandstrand nyttjas av de många 

lägenhetsägarna i bostadsområdet som kallas 

Arenales del Sol.  

 

Dynområdena, som ligger både norr och söder, framkal-

lar en vild miljö och naturliga skönhet som, tillsammans 

med det breda utbudet av servicefaciliteter, har 

förvandlat denna strand till en mycket populär plats.  

82 

Längd 1.410 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Les Pesqueres  

E 
n utpräglad vild strand med sand av utmärkt 

kvalitet. Trots sin hemlighetsfulla karaktär, är den 

utrustad med nödvändiga servicefaciliteter för att 

njuta av stranden fullt ut. 

 

Den ansluter med sanddynerna i Guardamar som är av 

stor ekologisk betydelse där du kan ge dig in i naturens 

visdom medan du njuter av fantastiska och fridfulla 

stränder.  

83 

Längd 1.360 m 

Genomsnittlig bredd 60 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Carabassí  

S 
tranden ligger vid foten av berget med samma 

namn, nära de salta träsk- och våtmarkerna Els 

Bassals och Clot Galvany, där små dungar av 

tarayträd trotsar torkan. Den lämpar sig för nudism och 

är omgiven av natur. Beroende på årstiden kan du vid 

kusten se en del intressanta djur. Clot Galvany benämns 

som lokalt naturområde (en benämning som tillägnas 

områden med lokalt betonad ekologisk betydelse) och 

stranden anses var en ekologisk skyddszon.  

84 

Längd 2.660 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Altet  

B 
elägen mellan två viktiga bostadskomplex såsom 

Urbanova och Los Arenales del Sol är El Altet är 

den naturliga stranden i området med samma 

namn och som hör till Elche. 

Denna drygt en mil långa och unika sandstrand är ett 

litet naturligt fäste. Unikt sanddynsområde där du kan 

hitta flera inhemska vegetationsarter som visar hur kus-

ten såg ut i sin helhet för inte så länge sedan.  

Staden ger namn åt den överfulla och kända flyg-

platsen El Altet, välkomstporten för miljontals turister till 

Costa Blanca  

85 

Längd 1.620 m 

Genomsnittlig bredd 80 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Pinet  

B 
elägen vid södra änden av kommunen, tar den-

na strand sitt namn efter den närliggande 

talldungen av som inhyser ett fängslande sand-

dynsområde. 

Stranden består av vit finkornig sand och trots sin halv-

vilda karaktär, erbjuder denna strand många servicefa-

ciliteter. Närheten till sanddynerna i Guardamar höjer 

dessa stränders ekologiska värde och omvandlar dem 

till små tillflyktsorter i naturen där man kan njuta av havet 

och solen  

86 

Längd 730 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Santa Pola 

M 
ed en bergskedja som scen i kombination 

med den spektakulära stadsutvecklingen, är 

Santa Pola en stad med en stor tur-

ismbärkraft, vars styrka ligger i stränderna, som uppfyller 

de högsta standarderna för kvalitetssäkring och 

miljövänlighet, som till exempel ISO900 och ISO 14000 

förordningarna. Saltsjöarnas unika landskap och, 

naturligtvis, den närliggande ön Tabarca är 

enastående som huvudattraktioner. 

 

Stadens mångfald av stränder (Pinet, Tamarit, stranden 

Playa Lisa, Gran Playa, Levante, Varadero och vikar 

längs Santiago Bernabeu promenaden eller de som lig-

ger nära udden) erbjuder tillsammans ett omfattande 

och varierande utbud av fritidsaktiviteter vid havet och 

god mat. Dessa egenskaper omvandlar Santa Pola till 

en idealisk plats, inte bara för sommarsemestern, men 

också för att slå sig ner och njuta av havsbrisen mer 

permanent.  

87 



Stranden El Pinet  

S 
vårtillgänglig strand som domineras av saltsjöarnas 

exploatering, där du kan hitta på nya och gamla 

lämningar från denna aktivitet. Den omgivande 

naturen inhyser många vattenfåglar som antingen 

övervintrar i regionen eller avlar på våren: en perfekt 

kombination för den som gillar natur och hav.  

88 

Längd 3.590 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Llevant (Levante)  

D 
etta är den mest centralt belägna stranden, 

och med de andra strändernas godkännande, 

även en av de livligaste. I norr gränsar den till 

småbåtshamnen och fiskehamnen i Santa Pola och 

erbjuder alla typer av servicefaciliteter på en stor yta av 

finkornig vit sand. Den erbjuder också ett stort utbud av 

barn-och sportaktiviteter. 

I närheten, nere vid hamnen, finns egendomliga och 

effektiva taxibåtar eller större båtar som underlättar ett 

oförglömligt besök till den närliggande ön Tabarca . 

89 

Längd 460 m 

Genomsnittlig bredd 67 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Varadero  

S 
tranden är utsmyckad med den livliga strandprom-

enaden som löper längs den långa och välut-

nyttjade cykellede. Söder om stranden finns ett 

litet, dock verksamt varv, där man tätar och förvarar 

båtar. Från hela detta område är utsikten riktad mot 

den närliggande ön Tabarca. Från hamnen i Santa Pola 

kan man när som helst på året anordna ett besök till ön. 

.  

90 

Längd 475 m 

Genomsnittlig bredd 62 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Gola  

S 
tranden Gola ligger nära det gamla inloppet eller 

den lilla kanalen mellan saltsjön och havet, nära 

naturparken Sal inas de Santa Pola.  

En smal strand med rent badvatten och finkornig sand, 

som endast är tillgänglig till fots från de närliggande 

stränderna Tamarit eller El Pinet.  

91 

Längd 1.710 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Playa Lisa  

P 
laya Lisa Beach gränsar den västra förlängningen 

av staden Santa Pola, och har liknande egen-

skaper som stranden Gran Playa. Saltsjöarna lig-

ger i de närliggande omgivningarna. Lager av salt står 

färdigt för försäljning och transport och sätter en unik 

prägel på denna populära strand, där det snövita saltet 

står i kontrast mot det blåa havet och de rosa dammar-

na som genereras av en bakterieföreteelse. Vattnet 

passerar de rosa dammarna innan det kristalliseras  

92 

Längd 600 m 

Genomsnittlig bredd 120 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Vikarna Santa Pola del Este  

D 
e små vikarna som benämns som Santa Pola 

del Este har vunnit, ja nästan skrapat till sig kan 

man säga, kusten, tack vare användningen av 

små stenras som står vinkelrätt mot den.  

Även om de är små i storlek, är sanden av hög kvalitet 

och de ligger i en lugn miljö i ett bostadsområde längs 

en fin och välintegrerad promenad.  

93 

Längd 380 m 

Genomsnittlig bredd 45 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Gran Playa  

G 
ran Playa ligger söder om småbåtshamnen i 

Santa Pola. Den erbjuder ett omfattande ut-

bud av olika restauranger där man kan prova 

det lokala köket. För den mer äventyrslystne kan man 

härifrån påbörja, antingen med små taxi-båtar eller 

större fartyg, en kort men oförglömlig resa till Tabarca.  

Stranden är stor och sanden av utmärkt kvalitet. Under 

sommaren är den en av de mest populära i området, 

även känd som den västra expansionen ("Ensanche") av 

Santa Pola.  

94 

Längd 1.060 m 

Genomsnittlig bredd 120 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Vikarna L’Aljup Cape  

B 
elägna vid foten av berget och under skydd av 

fyren, som nostalgiskt lyser på en tidsperiod nu 

präglad av telekommunikation, domineras denna 

sträcka av kusten av klippor. 

Den naturliga karaktären avbryts endast av sporadiska 

skärmflygare som startar från högst upp på det närbe-

lägna berget Sierra de Santa Pola och fyller himlen och 

klippor med färg.  

95 

Längd 830 m 

Genomsnittlig bredd 26 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Vikarna Santiago Bernabeu  

S 
tränderna i Santiago Bernabéu, intill avenyn med 

samma namn, är skyddade av den långa 

vågbrytaren i sten och är resultatet av 

sandavlagringen som upplivats av kustströmmarna. Vit 

och finkornig sand. Som resultat av deras yttre form mel-

lan olika stenras, är dessa stränder fridfulla och lämpliga 

för bad. Här erbjuds ett brett utbud av vattensporter.  

Vid sidan av dem hittar vi strandpromenaden och 

cykelleden som löper längs de flesta av stränderna i 

Santa Pola.  

96 

Längd 920 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Tamarit  

B 
elägen i södra delen av Santa Pola och vid sidan 

av vägen N-332, är detta en lugn strand med rent 

badvatten, finkornig sand och en mycket jämn 

havsbotten. 

Stranden är utrustad med alla typer av infrastruktur och 

servicefaciliteter och tillgänglig för personer med funk-

tionshinder. 

Stranden har fått sitt namn från det närliggande 

berömda tornet Tamarit, naturparken Salinas de Santa 

Pola fotoikon: ett skyddat område av ekologisk 

betydelse. Både vuxna och barn tycker det är kul att 

betrakta flamingosen, skärfläckarna, skarvarna och de 

olika vadarfåglarna.  

97 

Längd 830 m 

Genomsnittlig bredd 150 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stränderna i Guardamar 

G 
uardamar del Segura är känd för sina sand-

dyner och långa stränder med turkost 

badvatten. Stadens mellannamn "Segura", 

kommer från floden med samma namn. Denna flod 

har varit källa för rikedom och bördiga åkrar. Även i 

dag är Guardamar känt för att odla "ñora" (en typ av 

peppar), en viktig krydda för många typer av risrätter, 

speciellt för de från Alicante och Valencia (den 

berömda "paella"). Vid flodens mynning ligger en 

modern småbåtshamn som är väldigt populär bland 

båtägare.  

Bortsett från några långa sandstränder, omgiven av 

naturen, erbjuder Guardarmar andra stränder inne i 

stan, mer av urban karaktär och utrustade med alla 

servicefaciliteter och bekvämligheter.  

98 



Stranden El Moncayo  E 
l Moncayo stranden är den naturliga fortsättning-

en på stranden El Campo. Dynerna hade delvis 

gått förlorade i detta område och omvandlats till 

jordbruksmark och bostadsområden. Det finns fort-

farande kvar en liten sanddynstopp. Stranden erbjuder 

fortfarande fin natur och badvattnet och sanden är av 

högsta kvalitet. 

Man tar sig dit via riksvägen och den ligger cirka två kil-

ometer söder om staden Guardamar del Segura. 

Öppna ytor och finkornig gyllene sand präglar denna 

ca en mil långs strand, som ligger i ett övergångsom-

råde mellan staden och den södra änden av sand-

dynerna.  

99 

Längd 1.460 m 

Genomsnittlig bredd 40 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Playa Centro  P 
laya Centro ligger på den södra kanten av Guar-

damars sanddyner. Närheten till staden gör att 

den utan tvekan är den livligaste stranden. Den 

kombinerar de lugna strändernas natur med en mer typ-

isk urban karaktär.  

En lång strandpromenad löper parallellt med stranden, 

kantad med många livliga barer, restauranger och mas-

sor av butiker. Nästintill ligger en trevlig park med 

fontäner, sjöar och träd som blir mycket livlig vid 

solnedgången.  

100 

Längd 450 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Roqueta  S 
tranden La Roqueta ligger mellan grannstränder-

na Moncayo och Playa Centro, i ett område där 

du kan hitta några av de bästa restaurangerna i 

staden. Det är en halvurban öppen strand, omgiven av 

villor och lägenheter, vilket ger den en stark familjeat-

mosfär. 

Liksom på grannstränderna är kvaliteten på badvattnet 

och sanden utmärkt. Den finkornig gyllene sanden och 

servicefaciliteterna som erbjuds gör att den lockar till 

både bad- och vattensporter.  

101 

Längd 1.180 m 

Genomsnittlig bredd 35 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Babilonia  D 
enna långa och generösa strand i Guardarmar 

är uppkallad efter linjen av fiskarnas hus som 

har stannat kvar i en underlig samexistens med 

stranden. Den erbjuder alla servicefaciliteter som finns 

på en stadsstrand och dess existens är på så vis något i 

str id med de enastående sanddynerna.  

Stranden är av vit sand och med mycket bra badvat-

ten.  

102 

Längd 1.074 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Les Ortigues  S 
tranden Les Ortigues ligger intill de berömda sand-

dynerna i Guardamar: en lång sträcka av naturat-

traktion som skyddas av en stor tallskog.  

Dynerna har restaurerats för att underlätta den naturliga 

processen som drar till sig sanden och kvarhåller den, 

vilket gör det möjligt att sanddynsvegetationen växer 

och hindrar att sanden blåser bort med östanvinden 

("Levante").  

103 

Längd 1.490 m 

Genomsnittlig bredd 60 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Campo  S 
tranden El Campo har likartade egenskaper som 

stranden Les Ortigues , en stor oas av sanddyner 

totalt med natur befriad från bostadsbyggen som 

dominerar stora områden både i norr och söder.  

Den här stranden är delvis en naturstrand med badvat-

ten och sand av exceptionell kvalitet. .  

104 

Längd 2.030 m 

Genomsnittlig bredd 60 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Els Tossals  S 
tranden Els Tossals är en av de fridfullaste i kom-

munen, helt befriad från urbanisering med riklig 

och oskattbar vegetation. Strandens ekologiska 

värde framgår av förekomsten av små, dock mycket 

värdefulla, botaniska reservat, som du lätt kan hitta tack 

vare bra skyltning.  

105 

Längd 1.672 m 

Genomsnittlig bredd 50 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Els Vivers  S 
tranden Els Vivers ligger nära floden Seguras 

mynning och, liksom stranden, La Babilonia, grän-

sar den till sanddynerna i Guardamar med frodig 

grönska. Els Vicers är en naturlig öppen sandstrand.  

I området kring sanddynerna kan du beskåda några 

viktiga arkeologiska platser, som Rabita Califal och La 

Fonteta. På senare tid har man vid mynningen har man 

byggt fritidsbåtshamnen Marina de las Dunas fritidsbåt-

shamnen med femtio båtplatser.  

106 

Längd 1.212 m 

Genomsnittlig 

bredd 

40 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Stränderna i Torrevieja 

T 
orrevieja är den största staden på södra Costa 

Blanca, som på senare år har upplevt en 

spektakulär stadsutveckling tack vare det milda 

klimatet och det unika landskapet med fantastiska 

stränder och naturreservatet Las Salinas de la Mata 

och Torrevieja som sin främsta til lgång.  

Bortom udden Cervera ligger en rad öppna vikar mel-

lan medelhöga klippor upp till den livliga stranden Los 

Locos, prototypen för en stadsstrand i Torrevieja. Söder 

om stan och omgiven av byggnader hittar vi stranden 

El Cura, och längre söderut, ligger den moderna ham-

nen från vilken tonvis av Torreviejas vita guld, saltet, 

fraktas till alla delar av världen. Vid stranden Los Nau-

fragos tar Torreviejakusten slut, en mycket urbaniserad 

kust, men med utmärkta förutsättningar för både bad 

och havs- och vattensporter. 

Områdets växande kosmopolitiska karaktär återspe-

glas i affärernas och restaurangernas omfattande ut-

bud. Avslutningsvis får vi inte glömma det höga antalet 

golfbanor i omgivningarna som kompletterar utbudet 

av sportaktiviteter Torrevieja, en av turistattraktionerna 

på Costa Blanca  
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Stranden El Cura  E 
l Cura är den första stranden som ligger norr om 

Torreviejas fritids- och fiskehamn. Den lilla udden 

som kallas Punta Corral eller Margallo utgör stran-

dens norra gräns. 

El Cura är en typisk sandstrand: finkornig gyllene sand 

med vackert landskap av palmer utrustad med alla 

möjliga servicefaciliteter, både på och runt om 

stranden. På strandpromenad hittar man restauranger 

och andra matställen som återger en av de livligaste 

bilderna av detta framträdande turistcentrum  
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Längd 380 m 

Genomsnittlig bredd 25 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Los Naufragos  L 
os Naugragos är en liten halvurban sandstrand 

med klart vatten söder om Torrevieja småbåt-

shamn, nästintill där den sydligaste dammen vilar. I 

och med att den ligger nära flera bostadsområden som 

t e x La Veleta och utbudet av både av fritids- och spor-

taktiviteter är varierande är detta en livfull och fulls-

mockad strand. Från stranden kan man se bergen av 

salt hopas i hamnen och genererar en naturskön bild.  

För naturälskare är den närliggande naturparken i La-

gunas de la Mata och Torrevieja en attraktion.  
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Längd 300 m 

Genomsnittlig bredd 45 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Mata  D 
en över två kilometer långa stranden räknas till 

en av de längsta stränderna i Torrevieja. Stran-

dens norra gräns är den lilla staden La Mata.  

Stranden har en utmärkande ekologisk karaktär. Den 

långa strandpromenaden som löper längs stranden un-

derlättar rörligheten runt området. 

Den närliggande naturparken Lagunas de la Mata och 

Torrevieja är med sina fågelstationer och naturum ett 

fritidsalternativ i Torrevieja. Att beskåda fågelbefolkning-

en, bestående av skärfläckor, flamingos och änder av 

olika arter, är ett utmärkt familjenöje.  
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Längd 2250 m 

Genomsnittlig bredd 10 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Los Locos  B 
redvid urbanisationen El Palmeral hittar vi denna 

strand som leder norrut till ett klippområde som 

avbryts med en mångfald små vikar med espla-

nader där vi kan vila och beskåda det kristallklara och 

lugna vattnet, som karakteriserar hela kusten i Torrevieja.  

På grund av den närliggande lilla udden Punta del 

Salaret är vågorna på stranden Los Locos vanligtvis 

lugna och små vågor. Stranden har en slät profil och lu-

tar sig inåt, vilket gör den perfekt för bad och för barn.  
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Längd 780 m 

Genomsnittlig bredd 30 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stränderna i Orihuela Costa 

O 
rihuela Costa är en synnerligen varierande 

kustlinje längs Alicante kusten: klippiga 

miljöer, öar, vikar, långa stränder och två ex-

tremt charmiga småbåtshamnar: Cabo Roig och 

Dehesa de Campoamor. 

Orihuela Costa utgör en del av ett av de största om-

rådena i provinsen Alicante, som under de senaste år-

en har den genomgått en omfattande turistisk utveck-

ling. Det har omvandlats till européernas favoritom-

r å d e  f ö r  f a s t i g h e t s k ö p  i  S p a n i e n .  

 

Mångfalden av stränder och vattnets kvalitet har bid-

ragit till att Orihuela Costa anses vara en av de mest 

enastående platsernas för havsbad på Costa Blanca.  
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Stranden Barranco Rubio S 
tranden ligger vid mynningen av en ravin med 

samma namn, bredvid viken Cala Capitan. Bar-

ranco Rubio, även känd som den ”Lilla stranden”, 

är den näst största stranden i Orihuela Costa.  

Det är en vit sandstrand utrustad med alla de servicefa-

ciliteter som man förväntar sig i ett område där 

badvattnets kvalitet är ett måste: hotell, restaurang, li-

vräddare, parkeringsplatser, shoppingcenter, bio, par-

ker, diskotek, idrottsområden, kaféer, och pubar.  

Tillsammans med La Glea och Aguamarina stränder lig-

ger den vid kusten i Dehesa de Campoamor.  
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Längd 655 m 

Genomsnittlig bredd 48 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Viken Cala Capitán  C 
ala Capitan, liknar stränderna i La Zenia, liten i 

storlek och besöks av de boende i villorna och 

lägenheterna i bostadsområdena Cabo Roig 

och La Zenia. 

Viken består av finkornig sand och är idealiskt för dyka-

rentusiaster. Den erbjuder alla de servicefaciliteter som 

du förväntar dig och utgör en del av den attraktiva kus-

ten i Orihuela Costa som består av avskilda vikar, 

gyllene sandstränder, bostadsområden och två fridfulla 

småbåtshamnar.  
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Längd 157 m 

Genomsnittlig bredd 86 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Campoamor (La Glea) 

L 
a Glea är en av de bästa stränderna i området 

och är fortsättningen på stranden Barranco Rubio, 

norr om den lilla, dock välutrustade hamnen i 

Dehesa de Campoamor. Där ligger några utmärkta 

kustrestauranger. 

Stranden erbjuder många faciliteter för barnlek och 

även en mängd olika familjenöjen. La Glea, även känd 

som "Playa Grande" (”den stora stranden”), är den 

största och bäst utrustade stranden i område med en 

mångfald servicefaciliter.  
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Längd 513 m 

Genomsnittlig bredd 70 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Playa Flamenca (Cala Estaca) 

D 
etta är en öppen strand med finkornig sand be-

läget i ett halvurbant område som är välbesökt 

under sommarmånaderna. Den erbjuder alla 

de servicefaciliteter, relaterade till sommarsäsongen, 

som du förväntar dig av en strand av denna storlek. 

Norr om stranden hittar vi den välkända Prima Prima, 

som fungerar som en perfekt geografisk referens för det-

ta område, blandat med flera stränder och vikar. 

S ö d e r u t  l i g g e r  s t r a n d e n  L a  Z e n i a .  

Denna lilla vik är mycket lugnt och är en favoritplats för 

de boende i det angränsande bostadsområdet Las Es-

tacas  
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Längd 172 m 

Genomsnittlig 

bredd 

42 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Playa Flamenca (Cala La Mosca) 

P 
laya Flamenca, med sina knappa hundra meter, 

ligger inträngd mellan urbanisationerna. Den har 

många besökare under sommarsäsongen och är 

försedd med all nödvändig service. Den vita sanden 

och vattnets vackra turkosa färg ger ett rent intryck. 

Den har en strandpromenad och tack vare att där finns 

en busshållplats, taxistation och parkeringsplatser är det 

lätt att ta sig dit. I omgivningarna finns det ett vari-

erande utbud av restauranger där du kan prova på 

den lokala gastronomin. 
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Längd 108 m 

Genomsnittlig bredd 44 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden La Zenia (Cala Cerrada) 

B 
åde Cala Cerrada, som ligger norr om ett litet 

kargt berg, med ett litet hotell och restaurang-

komplex, och Cala Bosque har tagit namnen från 

det arabiska systemet som används för att utvinna vat-

ten från kanaler och brunnar. På infartsvägen till hotellet 

som ligger mellan de båda stränderna ligger ett intres-

sant exempel på ett sådant system. Båda stränderna 

ligger intill ett bostadsområde med samma namn och 

här finns det högsta antalet bostäder till salu på hela 

Costa Blanca. 

För att ta sig till Cala Cerrada måste man gå nerför en 

lång trappa, eftersom den ligger något lägre än prome-

naden som man har tillträde från  
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Längd 167 m 

Genomsnittlig bredd 25 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden La Zenia (Cala Bosque) 

C 
ala Bosque är en strand av vi sand med en 

strandpromenad som börjar vid den södra 

kanten. Den ligger bredvid ett område med 

många hotell och restauranger med fantastisk utsikt. 

Omgivningarna består övervägande av bostadsom-

råden och utbudet av servicefaciliteter är varierande 

och omfattande. Cala Bosque är en handikappvänlig 

strand med finkornig sand som förs dit av havet. 

Stranden La Zenia är en utmärkt plats för vindsurfingfan-

taster och för att njuta av en trevlig dag på stranden, 

vilandes i solstolen skyddad mot solen under ett para-

soll.  
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Längd 360 m 

Genomsnittlig bredd 115 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden Punta Prima  P 
unta Prima är en liten öppen strand med finkornig 

vit sand, som för närvarande är under återbild-

ningsprocess. Den erbjuder alla de säsongsrelate-

rade servicefaciliteter som du kan förvänta dig. Den lig-

ger bredvid det under sommarsäsongen välbesökta 

b o s t a d s o m r å d e t  m e d  s a m m a  n a m n . 

En stenig kuststräcka vid stranden är perfekt för fiske. 

Den långa strandpromenaden, som löper parallellt med 

kusten, är den andra stora delen som utgör denna 

kuststräcka. Det finns en liten, men välkomnande restau-

rang intill själva stranden.  
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Längd 234 m 

Genomsnittlig bredd 28 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Dehesa de Campoamor  

D 
ehesa de Campoamor är en öppen strand 

med finkornig vit sand och ligger i ett hal-

vurbant område, strax efter att ha passerat en 

rad små vikar. I norr gränsar den till udden Cabo Roig 

och i söder med stranden Mil Palmeras. Den har en 

strandpromenad och erbjuder många faciliteter för vat-

tensportentusiasterna. 

Denom det kristallklara vattnet kan man tydligt urskilja 

havsbotten, en blandning av sand och stenar. Detta är 

en perfekt plats för dykarentusiasterna. Stranden, liksom 

det nästintill liggande bostadsområdet, har fått sitt 

namn från författaren Ramón de Campoamor, som un-

der hela sin livstid hade ett speciellt förhållande till den-

na plats.  
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Längd 650 m 

Genomsnittlig bredd 20 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Campoamor (Aguamarina) 

D 
etta är en liten strand, bara cirka 300 meter 

lång, med finkornig vit sand. Svårtillgänglig och 

besöks av de många boende i området. Be-

lägen i Dehesa de Campoamor, i berget Sierra Escalo-

nas nationalpark, nås stranden genom att köra av från 

riksvägen N-332. Den erbjuder alla de fritids-och re-

laxfaciliteter som strandbesökaren kan tänkas kräva. Det 

lugna vattnet med små vågor då och då gör den till en 

idealisk plats för alla i familjen att ta sig ett dopp. Sierra 

de Escalona y Dehesa de Campoamor kommer inom 

nära förestående framtid förklaras som nationalparker.  
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Längd 270 m 

Genomsnittlig bredd 29 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stränderna i Pilar de la Horadada 

P 
å gränsen mellan Costa Blanca och regionen 

Murcia (Costa Cálida) hitta vi Pilar de Horada-

das stränder. 

Strax efter Dehesa de Campoamor, den södra delen 

av Orihuela Costa, börjar denna långa kuststräcka 

med stranden Mil Palmeras, i bostadsområdet med 

samma namn. 

Mil Palmeras ger i söder vika för Torre de la Horadada, 

ett område som fått sitt namn efter vakttornet nära Pi-

lar de la Horadada från vilken man kan betrakta den 

livliga småbåtshamnen. Det här är en plats med hal-

vurbana stränder och en markant familjeatmosfär, 

bredvid kustbyar som med tiden ändrat karaktär till 

små bostadskomplex som till exempel Las Villas.  

Som farväl till regionen Valencia, ger detta område 

vika för stranden Las Higuericas, i en lugn naturmiljö 

bara ett stenkast regionen Murcia.  

123 



Stranden Las Higuericas (Las Villas)  

S 
tranden Las Higuericas är en balanserad kombina-

tion av natur och stadsutveckling. Trots de många 

bostadskomplexen, är kvaliteten på vattnet och 

sanden utmärkta. Hit lockas besökaren som föredrar 

lugn och ro av små sanddyner och en strandpromenad 

i trä, välintegrerade med den omgivande naturen.  

Det andra namnet på stranden kommer delvis från att 

den ligger mittemot urbanisationen Las Villas: en tradi-

tionell uppsättning av semesterhus.  
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Längd 1390 m 

Genomsnittlig bredd 110 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Los Jesuitas  L 
os Jesuitas är en liten halvurban strand med bra 

vattenkvalitet och finkornig vit sand. Den ligger 

norr om vakttornet i Pilar de la Horadada, daterad 

från sextonhundratalet. De rödaktiga klipporna kon-

trasterar med den vita sanden och det blåa vattnet.  

I dess omedelbara omgivning, började man redan på 

sextio- och sjuttiotalet att bygga sommarbostäder. 

Stranden Los Jesuitas blev därmed väldigt populär. Den 

är uppdelad i två charmiga vikar. Strandpromenaden 

mycket livlig under sommarnätterna, ansluter Los 

Jesuitas med grannstranden El Puerto.  
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Längd 70 m 

Genomsnittlig bredd 90 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 



Stranden Mil Palmeras  D 
adelpalmerna dominerar i detta område där 

kommunerna Orihuela och Pilar de la Horadada möts.  

Området har en strandpromenad med trappor för att 

komma fram till den långa sträckan av ren sand. I närheten 

hittar du allt det du behöver för fritid och nöje.  

Stranden är den självklara destinationen för de boende i det 

proppfulla bostadsområdet Mil Palmeras. Detta betyder att 

det är en välbesökt strand under sommaren.  
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Längd 800 m 

Genomsnittlig bredd 40 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Ja 



Stranden El Conde  E 
l Conde är en stadsstrand av gyllene sand och 

lugnt vatten, belägen vid foten av det stadiga 

vakttornet i Pilar de la Horadada. Vakttornet ägs 

idag av stadshuset och markerar den traditionella södra 

gränsen av kungariket Valencia. 

  

Tornet byggdes på femtonhundratalet för att skydda fol-

ket i Campo de la Horadada från piraterna. Det finns 

antydningar på att den var bebodd av en greve som 

slutligen namngav denna strand.  
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Längd 210 m 

Genomsnittlig bredd 18 m 

Popularitet Hög 

Handikappanpassat Nej 



Stranden El Mojón  E 
l Mojón är den sydligaste av Costa Blancas strän-

der, då den ger vika för Murcia.  

Stranden, av riklig och gyllene sand, ligger intill im-

ponerande sanddyner och mitt emot ett område som 

är mycket lämplig för fritidsdykning. Det är inte för inte 

som kuststräckan upp till udden Cabo Roig har förklarats 

"Plats för gemensamt intresse"  
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Längd 300 m 

Genomsnittlig 

bredd 

30 m 

Popularitet Låg 

Handikappanpas-

sat 

Nej 



Stranden El Puerto  E 
l Puerto är en väl underhållen vik med över-

flödande vit sand. Det är inte ovanligt att man på 

stranden hittar samlad mängd av Posidonia, en 

typisk havsväxt från den välbevarade havsbotten i om-

rådet. 

Vakttornet i Pilar de la Horadada ligger i närheten. Från 

El Puerto till Las Villas, löper en härlig strandpromenad 

längs stranden, med alla typer av servicefaciliteter till 

hands. Denna stadsvik har alltid en livlig atmosfär.  
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Längd 300 m 

Genomsnittlig bredd 70 m 

Popularitet Medium 

Handikappanpassat Nej 


