Wakacyjna ściąga
COSTA BRAVA

Kilka faktów o regionie
Costa Brava to w tłumaczeniu na język polski oznacza „dzikie wybrzeże”. Co roku
przyciąga tysiące wczasowiczów spragnionych słońca, egzotycznej roślinności,
pięknych widoków i lazurowej wody. To miejsce pełne uroczych miejscowości, idealnych
na popołudniowe spacery. Stolicą regionu jest niesamowita Barcelona.

1

Zwiedzanie miasteczek na wybrzeżu
Podpowiemy Wam dwie miejscówki idealne na jednodniową rodzinną wycieczkę,
podczas których będziecie mieli okazję poczuć hiszpański klimat i niepowtarzalną
atmosferę tego kraju. Na obie wycieczki nie zapomnijcie zabrać ze sobą sprzętu
plażowego i kąpielówek. Będziemy bowiem przy najpiękniejszych plażach Costa Brava.
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Tossa de Mar

1.

Najpopularniejszy widok zdobiący katalońskie pocztówki pochodzi właśnie z Tossy. To zdjęcie
uroczego zameczku górującego nad plażą. Znajduje się w La Villa Vela - średniowiecznym
centrum Tossy, otoczonym murem, kryjącym w sobie piękne uliczki, gwarne placyki i
charakterystyczne domki z kamienia. Koniecznie musicie iść na krótki spacer wzdłuż XIII
wiecznego muru, pełnego wież strażniczych i punktów widokowych. Na końcu muru
znajdziecie latarnię morską El Far de Tossa.
W drodze powrotnej zejdźcie uliczkami do starego miasta. Pełno tu smakowitych zapachów,
sklepów z pamiątkami i barów. Polecamy spróbować Simitomby – dania rybnego, będącego
przysmakiem tutejszych rybaków.
No i plaża! Ta w Tossie zdecydowanie należy do tych najbardziej malowniczych.
Dojazd i parking:
Z okolicznych miejscowości tj. Blanes, Lloret de Mar czy Palamos do Tossy prowadzi lokalna
droga GI-682. Parkingi znajdziecie na Avinguda de sa Palma 18 (Plaja Grand Empark) lub
Passeig del Mar 15-17 (Parking Tossa).
Z każdej większej miejscowości na wybrzeżu możecie wykupić rejs do Tossy. Zwykle statki
wycieczkowe przypływają do Tossy w godzinach przedpołudniowych, a wracają po swoich
pasażerów pod wieczór.
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Cadaquez

2.

Z całą odpowiedzialnością możemy napisać, że to najpiękniejsze miasteczko i najbardziej
niesamowite miejsce na Costa Brava. Położone jest na Cap de Creus – najbardziej wysuniętym
na wschód krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Obecnie do miasteczka prowadzi kręta, asfaltowa
jezdnia, ale do końca XIX wieku najłatwiej było się dostać od strony morza.
W Cadaquez nie można się nie zakochać! Są tu wąskie uliczki, białe domki z niebieskimi
okiennicami, kamieniste zatoczki i zapierające dech w piersiach widoki. Nad średniowieczną
starówka góruje kościół Inglesia de Santa Maria de Cadaquez. Trzeba się do niego wdrapać po
brukowanych uliczkach, do budowy których użyto wygładzonych przez morze kamieni z zatoki.
Cadaquez to też miasto Salvadora Dali. Artysta powracał tu wielokrotnie, aż w końcu
zamieszkał na stałe. W jego posiadłości znajduje się obecnie muzeum poświęcone twórczości
Dalego.
W porcie możecie wykupić kilkudziesięciominutową wycieczkę wzdłuż wybrzeża. Będziecie
mieli okazję na własne oczy zobaczyć piękne klify i wodę mieniącą się różnymi odcieniami
błękitu. Zabierzcie ze sobą kąpielówki. Stateczki często cumują na w zatoczkach i można w
czasie przerwy w rejsie wskoczyć na chwilę do morza.
Dojazd i parking: Do Cadaquez dojedziecie wspomnianą wcześniej drogą lokalną GI-614.
Duży parking znajduje się tuż przy starówce. Adres: Saba Aparcamientos przy Passatge de la
Riera de Sant Vicenc.
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Kempingi Vacansoleil w okolicy
Kempingi na Costa Brava to gwarancja wakacyjnej pogody, błękitnego morza, pysznego
jedzenia, rodzinnej zabawy i uroczych miasteczek idealnych na popołudniowe spacery. Listę
kempingów znajdziecie TUTAJ

Życzymy fantastycznych wakacji :)
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