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ALTEA 2 DE TOERIST BIKING

 

OVER ONS 

WOORD VOORAF 

 

Beste fietsvriend, fietsvriendin, 

 

Al enkele jaren zijn we gespecialiseerd in het organiseren van eigen begeleide fietsvakanties, 

wielerstages, triatlonstages en MTB-vakanties. Ons weloverwogen programma bevat bestemmingen 

die zowel voor de fervente wielertoerist, de recreatieve fietser, de triatleet of de mountainbiker 

garant staan voor een geslaagde reis. 

 

Het hele team van De Toerist Biking is dan ook blij je te mogen verwelkomen op onze nieuwste 

topbestemming: ALTEA. 

De bestemming Altea zal je waarschijnlijk niet zo veel zeggen, Calpe daarentegen is alom gekend als 

prachtige fietsbestemming! Calpe wordt omringd door de bergketen van de Sierra de Aitana. Het is 

volgens kenners de mooiste regio aan de Costa Blanca, met enkele bekende beklimmingen zoals de 

Coll de Rates, Port de Tudons en de Guadelest. 

Calpe en omstreken staat al langer gekend als fietsregio bij uitstek waar menig profwielrenner, 

amateurwielrenner en wielertoerist vele fietskilometers hebben afgereden. De regio heeft een zeer 

uitgebreide keuze van fietsnetwerken gaande van licht heuvelend tot stevig klimwerk. 

Calpe is bovendien vanwege zijn ideale klimaat en mooie wegennet zeer geliefd bij de wielrenners. 

Tijdens de tochten kom je door pittoreske kleine dorpjes en kan je genieten van prachtige 

vergezichten.   

Altea, gelegen tussen het bekende Benidorm en Calpe, zal de uitvalsbasis zijn om deze geweldige 

regio te verkennen. Altea is gebouwd op een heuvel en op deze heuvel vind je prachtige witte 

huisjes wat de stad zelf zo karakteristiek maakt. Bovendien beschikt Altea over een kust van wel 6 

kilometer. Het zal je dus niet verbazen dat er verschillende stranden zijn waar je heerlijk kunt liggen 

en genieten van de zon. 

Deze bestemming bevat dus alle eigenschappen om er een prachtige fietsvakantie van te maken!  

Het team van De Toerist Biking wenst je dan ook een schitterende reis toe! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Jurgen Dieu & Sabrina Renders 

De Toerist Biking 
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DE TOERIST BIKING 

De Toerist Biking is al vele jaren gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor 

wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en zelfs 

mountainbikers. 

Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser op onze bestemmingen zijn gading 

vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elke van onze reizen 

inbegrepen. 

We logeren steeds in kwalitatieve hotels die zich toeleggen op de fietsliefhebbers. Deze hotels 

vormen dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes aan te vatten. 

Samen met onze ervaren begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke landschappen, typische 

dorpjes en mooie vergezichten! 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen 

van bestemming tot bestemming, al naargelang de zwaarte en haalbaarheid van de mogelijke ritten. 

De fietsgroepen die per bestemming kunnen worden aangeboden zijn: 

       km/dag km/u  km/u 

         België  Reis 

 

• Groep 1 - Wielertoeristen    110-130 29-30  26-27 

• Groep 2 - Wielertoeristen    90-110  27-28  23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen    70-100  21-24  20-22 

• Groep 4 - Sportieve fietsers & E-bikes  50-90  19-21  19-21 

• Recreanten / stadsfietsen    35-70  15-16  15-16 

• Mountainbike     35-70  n.v.t.  n.v.t. 

• Niet-fietsers 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of 

het niveau van de fietsers. De begeleiders zullen ter plaatse op het niveau van de aanwezige fietsers 

inspelen om zo homogeen mogelijke groepen te bekomen. Tijdens een vakantie kan er dagelijks van 

fietsgroep gewisseld worden. 

BEGELEIDERS 

Per fietsgroep voorziet De Toerist Biking minstens één begeleider die de fietsroutes kent en het 

tempo van de groep bepaalt. 

Deze begeleiders staan ook in voor de organisatorische ondersteuning tijdens de reis en stellen alles 

in het werk om je fietsvakantie zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen 
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TEAM DE TOERIST BIKING 

Het team van De Toerist Biking bestaat uit ervaren begeleiders die ervoor zullen zorgen dat je 

fietsvakantie of trainingsstage zo zorgeloos mogelijk verloopt. Ze zijn behulpzaam bij de montage van 

uw fiets bij aankomst op de fietsbestemming. Bovendien staan ze tijdens je verblijf iedere avond ter 

beschikking voor informatie. 

In geval van problemen of nood tijdens één van de fietstochten, kan je op de vermelde GSM-

nummers terecht. (zie kaartje noodnummers) 

Bezoek ook regelmatig onze website voor nieuwe afreizen, foto’s en nieuwtjes: 

WWW.DETOERISTBIKING.BE 

Je kan De Toerist Biking ook volgen op Facebook om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. 

Zoek onze Facebookpagina en klik op ’vind ik leuk’ om ons te volgen. 

OUTFIT DE TOERIST BIKING 

Onze begeleiders rijden in een professionele outfit van Bioracer. Heel 

wat van onze deelnemers hebben graag een aandenken aan hun reis of 

wensen te genieten van de uitzonderlijke prijs waaraan deze outfit 

wordt aangeboden. 

De outfit bestaat uit een Prof Jersey Bodyfit trui met korte mouwen 

en een korte Professional koersbroek met bretellen, uitgevoerd in de 

super elastische en functionele Caro stofversie. 

Een outfit van topkwaliteit die voor 95€/outfit ook van jou kan zijn. Alle 

courante Bioracer-maten zijn beschikbaar. Vraag ernaar bij de 

begeleiders of contacteer ons. 

 

REUNIE- EN KENNISMAKINGSEVENT 

Jaarlijks organiseert De Toerist Biking een reünie- en kennismakingsevent. Tijdens dit event kan er 

kennis worden gemaakt met de werkwijze van De Toerist Biking. Een dagje fietsvakantie/

trainingsstage wordt naar België gebracht. 

Nieuwe deelnemers kunnen zo ervaren hoe het is om in groep te rijden of welke service ze tijdens 

onze reizen mogen verwachten. 

Voor vaste deelnemers is het de ideale gelegenheid om reisvrienden nog een keer te ontmoeten en 

prachtige reisverhalen terug op te halen. 

De vorige edities lokten steeds méér dan 100 deelnemers! Gezelligheid en prachtige fietstochten 

gegarandeerd! 

Meer informatie en de definitieve datum kan je tijdig op onze website raadplegen! 

 

WOORD VOORAF 

OVER ONS 

ALTEA 

HOTEL CAP NEGRET**** 

ALGEMENE INFORMATIE 

TOERISTISCHE INFO 

 



 

 
ALTEA 5 DE TOERIST BIKING

 

ALTEA 

 

WOORD VOORAF 

OVER ONS 

ALTEA 

HOTEL CAP NEGRET**** 

ALGEMENE INFORMATIE 

TOERISTISCHE INFO 

 

BESTEMMING 

Altea, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de stad Alicante en zo'n 100 kilometer ten zuiden van 

de stad Valencia, bevindt zich midden tussen het bekende Benidorm en Calpe. De regio heeft een 

mediterraan klimaat met milde winters en warme droge zomers, met een gemiddelde maximum 

temperatuur in april van 20°C.  

Altea is een museum op zichzelf en het meest artistieke stadje aan de Costa Blanca. Een plaats waar 

veel (inter)nationale schilders, beeldhouwers, dichters, zangers en schrijvers hun 

“Taller” (werkplaats) hebben en inspiratie opdoen. Kunstzinnigheid en het soort mensen wat zich 

daardoor aangetrokken voelt, vindt je in de nauwe, witte straatjes en rondom de grote kerk Nuestra 

Senora del Consuelo, die o.a. met de Toren van Galera tot het Culturele Erfgoed van Spanje 

behoort. 

Iets wat erg gewaardeerd wordt en gezien wordt als een bezienswaardigheid op zich, is het oude 

centrum (casco antiguo) van Altea. Het is gebouwd op een heuvel waardoor het steile kronkelende 

straatjes heeft, daaraan vind je schattige, witgekalkte huizen. In de 18e eeuw werden deze huisjes 

vooral gebruikt als ambachtelijke werkplaatsen, winkels, galeries en restaurants. Tot vandaag de dag 

zijn er nog vele terrassen, restaurants, handwerkzaakjes en galeries te vinden. De toegang naar het 

oude centrum gaat nog steeds via de poort ‘Portal Viejo’, die een middeleeuwse oorsprong heeft. 

De parochiekerk ‘Iglesia Nuestra Señora Del Consuelo’ met haar twee bijzondere koepels is het 

beeld geworden van Altea. De kerk wordt ook wel ‘Iglesia de Arriba’, oftewel de hooggelegen kerk, 

genoemd. De kerk is gebouwd in het begin van de twintigste eeuw en heeft twee karakteristieke 

blauwe koepels met witte versieringen. Vanaf het kerkplein heb je tevens ook prachtig uitzicht over 

de moderne stad, de zee en de kust. 

De Costa Blanca is meer dan zon, zee 

en strand. Prachtige dorpjes, oude 

kastelen en indrukwekkende 

natuurparken zorgen voor een ideale 

fietsbestemming!  
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HOTEL CAP NEGRET****  

CAP NEGRET**** 

Hotel Cap Negret**** ligt op slechts 20 minuten lopen van het centrum van Altea. Het hotel ligt 

naast het strand Cap Negret de Altea en beschikt over buitenbaden met waterstralen. Alle kamers 

zijn voorzien van airconditioning, gratis WiFi, een balkon, een kluisje, een kleine koelkast en een 

flatscreen-tv. De lichte kamers van het Cap Negret hebben tegelvloeren en een eigen badkamer.  

In het buffetrestaurant van het Cap Negret worden mediterraanse en internationale gerechten 

geserveerd. Het hotel heeft tevens een bar en tuinen aan zee. Het beschikt over een speelplaats 

voor de kinderen en amusement voor jong en oud.  

Bovendien is het hotel zeer fiets minded, met een afgesloten fietsenstalling, ruimte om de fietsen te 

wassen en een herstelshop. 

De openingsuren van de diverse faciliteiten zijn veranderlijk en kan je steeds terugvinden op het 

infobord in de lobby van het hotel. Daar vind je steeds de meest recente openingsuren. Bij 

eventuele afwijkingen zal dit meegedeeld worden op het infobord aan de receptie.  
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ALGEMENE INFORMATIE 

Zorg ervoor dat je fiets in orde is voor je begint aan de rit van de dag. Neem ook het nodige 

reservemateriaal mee. Een beperkte materiaalkit met de meest voorkomende fietssleutels en een 

fietspomp is voorradig. Vraag de begeleiders hun tussenkomst indien je iets nodig hebt. Zorg wel dat 

je zelf op de hoogte bent van de opbouw van je fiets. 

Vergeet ‘s morgens de drinkbussen niet te vullen en vergeet ook je fietsslot niet! 

De Toerist Biking streeft ernaar om op het vooropgestelde vertrekuur met de geplande rit 

te starten. Het vertrekuur wordt tijdens de reis meegedeeld. 

Iedere deelnemer is verplicht om de wegcode na te leven. In Spanje is het voor alle fietsers wettelijk 

verplicht om een fietshelm te dragen. 

Een extraatje, zoals een energiereep of energiegel, kan soms goed van pas komen. 

Het tempo wordt tijdens de hele rit door de begeleider bepaald. Enkel bij een beklimming kan het 

worden toegestaan dat iedereen aan zijn eigen tempo naar boven fietst. Uiteraard wordt er boven 

gewacht tot de groep terug compleet is. 

De deelnemers wordt afgeraden de groep op eigen initiatief te verlaten. Na de rit is iedereen er zelf 

verantwoordelijk voor dat zijn/haar fiets veilig terug in de fietsenstalling wordt ondergebracht. 

Denk voor het vertrek van elke rit even goed na over wat je die dag wel of niet nodig zou kunnen 

hebben: 

• Koersbroek  

• Kniebroek of beenstukken 

• Kousen  

• Schoenen en schoenovertrekjes 

• Koerstrui met korte mouwen en eventueel armstukken 

• Koerstrui met lange mouwen 

• Windjack en/of regenjas 

• Valhelm 

• Koersbril en koershandschoenen 

• Sportvoeding en sportdrank 

• Zonnebril en zonnecrème 
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COSTA BLANCA 

Alicante is de zuidelijkste provincie van de Valenciaanse Gemeenschap, gelegen aan de Middellandse 

Zee met een langgerekte kust. Zandstranden en lage duinen worden hier afgewisseld door 

rotspartijen en steile kusten.  

De Costa Blanca (Spaans voor ‘witte kust’) is te vinden in het zuidoosten van Spanje tussen de 

dorpen Denia en Pilar de la Horadada en heeft een kustlengte van 244 kilometer met veel 

zandstranden. De Costa Blanca is een van de populairste vakantiestreken van Europa en zelfs van 

de wereld. In 2014 kwamen er 64 miljoen buitenlanders naar het land om van de cultuur, 

gastronomie en natuurlijk de stranden en zon te genieten.  

De Costa Blanca kent een mediterraan klimaat dat garant staat voor veel zonovergoten dagen en 

overwegend aangename temperaturen. De bergen die de Costa Blanca omringen verhinderen vaak 

dat depressies en koudefronten de regio kunnen bereiken. Dat zorgt er met name in de 

winterperiode voor dat het binnen de kustregio warmer blijft dan landinwaarts. Ook is de kans op 

regenachtige dagen hierdoor kleiner, omdat het als het ware beschut ligt tegen het slechte weer. 

Het is dit klimaattype dat ervoor zorgt dat de Costa Blanca zo populair is als vakantiebestemming.  
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TOERISTISCHE INFO 

ALICANTE 

Alicante is een badplaats, havenstad, luchthaven én het is de hoofdstad van de Costa 

Blanca. De stad telt ongeveer 250.000 inwoners en is bijzonder aangenaam om te winkelen 

en te flaneren. Voor dit laatste moet je zeker op de beroemde Esplanada de España zijn. ‘s 

Middags kan je hier gezellig uitrusten onder een van de 365 palmbomen (voor elke dag van 

het jaar 1 palmboom). De Esplanada is trouwens dé ontmoetingsplaats van de Alicantinos. 

Alicante heeft vele commerciële centra, o.a. de befaamde Corte Inglés, waar je naar 

hartelust kan shoppen. Ook de knusse winkels in het centrum zijn zeker een bezoekje 

waard. 

Een aanrader is een bezoek aan de restanten van het kasteel ‘Castillo de Santa Bárbara’. 

Van op deze hoog boven de stad gelegen vesting heb je een prachtig uitzicht over de 

streek, de Esplanada en de haven met zijn luxueuze jachten. Er is een klein museum en je 

kan er heerlijke wandelingen maken.  

Aan de voet van de berg bevindt zich de oude wijk El Barrio. Een labyrinth aan smalle 

straatjes, trappen en huizen die versierd worden door fleurige bloempotten vormen hier 

het schilderachtige decor. Vooral 's avonds als de lantaarns de wijk verlichten en de 

terrasjes vol zitten straalt El Barrio een en al sfeer uit.  

Plaza del Ayuntamiento (Placa de l’Ajuntament) is één van de mooiere pleinen in Alicante. 

Het plein is vernoemd naar het prominent aan het plein aanwezige gemeentehuis 

(Ajuntament/Ayuntamiento). Dit prachtige barokke gebouw met een toren aan beide 

zijkanten behoort tot de mooiste bouwwerken van Alicante. Prachtig zijn ook de 

arcadenbogen aan beide kanten van het plein. Hierdoor is één van de fraaiste terrassen 

van Alicante aan dit plein gesitueerd.  
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CALPE 

Calpe is een oud vissersdorp dat uitgegroeid is tot een prachtige badplaats. Tegenwoordig 

wordt de Valenciaanse naam (Calp) gebruikt in plaats van de Castellaanse naam (Calpe).  

Het letterlijke hoogtepunt van Calpe is ongetwijfeld de ‘Peñon de Ifach’. Deze 332 meter 

hoge rots maakt deel uit van een vogelreservaat. Het prachtige beeld dat de ‘Peñon de 

Ifach’ biedt, kan je vanaf het strand bewonderen, maar je kan de rots ook zelf beklimmen. 

Het eerste deel van de rots is gemakkelijk te bereiken door het goed gemarkeerde 

wandelpad. Hierna wordt de tocht iets pittiger. Door de tunnel in de rots bereik je 

uiteindelijk een ‘avontuurlijker’ gedeelte van het wandelpad. De klim is een echte uitdaging, 

maar zeker de moeite waard zodra je de top van ‘Peñon de Ifach’ bereikt en Calpe van 

bovenaf kan bewonderen.  

Het aangename klimaat, de uitgestrekte zandstranden (Playa de Levante en Playa de 

Poniente), de blauwe zee en de wandelpromenades met palmbomen maken van deze 

badplaats de ideale vakantiebestemming. Naast alleen de zee is er ook nog een 

zoutwatermeer te vinden midden in het stadje Calpe.  

Ondanks het toenemende toerisme, heeft het centrum van Calpe zijn historische aanblik 

nog niet verloren. Het rustige en authentieke centrum ‘La Peca’ kent leuke straatjes en 

gezellige terrasjes. Maar ook bijzondere gebouwen, zoals de prachtige kathedraal ‘Ermita 

San Juan de la Cometa’ en 18e eeuwse uitkijktorens.  

In Calpe kan je daarnaast ook uitgebreid shoppen en uitgaan. Het tweede centrum van de 

stad is gericht op het toerisme en kent grote jachthavens en brede zandstranden. Geniet 

van de Spaanse ‘tapas’ en ‘paella’ in de binnenstad, bij de warme stralen van de 

ondergaande zon.  

 

WOORD VOORAF 

OVER ONS 

ALTEA 

HOTEL CAP NEGRET**** 

ALGEMENE INFORMATIE 

TOERISTISCHE INFO 

 



 

 
ALTEA 11 DE TOERIST BIKING

 

TOERISTISCHE INFO 

BENIDORM 

Liefde of haat. Een tussenweg is er niet als je het hebt over de stad Benidorm aan 

de Costa Blanca. Benidorm staat symbool voor massatoerisme waardoor iedereen die daar 

niet van houdt vrijwel direct deze plaats wil ontvluchten.  Toch heeft Benidorm iets wat elk 

jaar miljoenen toeristen naar de stad trekt.   

Benidorm is de grootste badplaats aan de Costa Blanca en dankt zijn grote populariteit 

ongetwijfeld aan zijn uitstekende klimaat met vele uren zon, zowel in de zomer als in de 

winter. Tijdens de kerstperiode kan de temperatuur nog oplopen tot boven de 20 graden!  

Benidorm is een voormalig vissersdorp, gesticht in 1325 en langzaam geëvolueerd tot een 

enorme badplaats. Na de hoofdstad Madrid met ongeveer 6 miljoen inwoners heeft 

Benidorm het grootste aantal hotelbedden van heel Spanje! De vele hotels, het ene al 

hoger dan het andere, bieden logies voor tienduizenden toeristen. Er zijn 70.000 inwoners 

ingeschreven in het gemeenteregister, maar in het hoogseizoen logeren er bijna een half 

miljoen mensen in de stad. Daar hoort natuurlijk een onschatbaar aantal winkels, 

restaurants en bars bij.  

Benidorm heeft naast heel veel beton ook wat attracties te bieden die een reden kunnen 

zijn om deze stad te bezoeken. Aan de noordzijde van de stad vind je Aqualandia en 

Mundomar. Aqualandia is een groot waterpark met een groot aantal zwembaden, glijbanen 

en speeltoestellen. Naast het waterpark ligt Mundomar, een soort dolfinarium met 

dolfijnenshow, zeeleeuwenshow, vissen en papagaaien. Vanaf het terras van één van de 

restaurants heb je een prachtig uitzicht over de stad Benidorm. 

Ten westen van Benidorm, net naast de snelweg, vind je de parken Terra Natura, Aqua 

Natura en Terra Mitica. Het park Terra Natura is een dierentuin van 320.000 vierkante 

meter met meer dan 1500 dieren. Het ernaast gelegen waterpark Aqua Natura is alleen in 

de zomermaanden geopend (eind mei tot half september). 

Terra Mitica is een themapark dat vooral gericht is op attracties en een aantal shows. Dit in 

het jaar 2000 geopende park is ingedeeld in verschillende zones, waaronder Griekenland, 

Egypte, Rome en Ociania. Dit park biedt vertier voor jong en oud.  

Benidorm heeft verder nog 3 hoofdstranden: Levante, Poniente en Mal Pas. Samen goed 

voor 275.000 m² fijn zand. De drie stranden zijn alle drie op het zuiden gericht. 
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GUADALEST 

Slechts op ca. 25 kilometer van Benidorm ligt bovenop een berg het voormalig fort 

Guadalest. Het plaatsje met het ‘hangende kasteel’ is een toeristische trekpleister en is in 

1974 tot monument verklaard.   

Er zijn talloze musea en historische gebouwen te bezoeken. Verder diverse 

souvenirwinkeltjes met snuisterijen, restaurantjes en kunstwerken. Ook de kasteelruïnes of 

een boottocht over het stuwmeer, dat beneden Guadalest ligt, maken dit stadje echt een 

bezoek waard. 

El Castell de Guadalest is een stadje van islamitisch origine en het was, in de tijd dat het 

gebouwd werd, een zeer waardevol fort. Veroverd door Jaime I die het schonk aan 

Bernardo de Sarria, in zijn familiebezit tot 1335 en later behorend aan prins Pedro van 

Aragon. Het L'Alcazaiba de San José, te zien op één van de rotsen, speelde een belangrijke 

rol in de verdediging van de stad. Gebouwd in de 12e eeuw en herbouwd in de 15e en 16e 

eeuw maar getroffen door een aardbeving in 1644. 

De voormalige burcht is omgeven door de resten van de muren en heeft ondanks de 

burgeroorlog van 1701 tot 1714 zijn middeleeuws karakter en de toren ‘Torre de 

Homenaje’ behouden. Het Castillo de San José is gebouwd in de 12e eeuw en ‘hangt’ 

letterlijk aan de klif. Op het hoogste punt gebouwd en zo een strategisch uitzichtspunt. Het 

kasteel herbergt een paar musea. Breng ook een bezoek aan de bijzondere begraafplaats. 

Vanaf de nieuwere wijk El Arrabal kan men de straat naar het kasteel volgen. Deze heet De 

la Pena en heeft mooie karakteristieke witte huizen. Aan bijna elk huis hangen potten vol 

met (bloeiende) planten. Vanaf deze straat kan men rechts op de rots de klokkentoren zien 

die omgeven is door de rest van de voormalige vestiging L’Alcazaiba. De straat stopt voor 

een lange trap die eindigt bij een uit rotsen gehakte 15 meter lange tunnel genaamd Portal 

de San José. Deze biedt toegang tot het historische gedeelte en kasteel van Guadalest.  

Het stuwmeer Presa de Guadalest met haar ca. 77 meter hoge dam werd in 1963 in 

gebruik genomen en kan met een boot bevaren worden. Deze vertrekt vanaf een 

aanlegplaats aan de dam.  
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DÉNIA 

Denia heeft een 20 kilometerlange kustlijn met rotsachtige baaien, fijne zandstranden en 

een kasteel uit de tijd toen Denia nog de hoofdstad was van het Arabische Koninkrijk 

‘Taifas’. Denia is de hoofdstad van het district Marina Alta. Van oudsher een vissersdorp, 

gesticht door de Grieken, maar uitgegroeid tot een belangrijke haven met ferry’s naar 

Mallorca en Ibiza. Ook een grote jachthaven ontbreekt niet in deze stad. 

De drukke haven deelt de kustlijn van Denia in twee. De populairste en drukste stranden 

liggen in het Noorden. Deze zijn onder andere zeer geschikt om te windsurfen. Verder naar 

het Zuiden liggen de afgelegen baaitjes in rotsachtige inhammen met kristalhelder water: 

perfect om te duiken. 

Denia heeft een mediterraan klimaat met weinig neerslag in de winter en vrij aangename 

temperaturen. In de zomer ligt de temperatuur tussen de 24 en 32 graden. 

Slenter door het oude centrum van Denia, dat vlak achter de haven ligt. In het kasteel 

(Castello) is het Palau del Governador (huis van de Markies) met het Archeologisch 

Museum gevestigd, waar de stadsgeschiedenis terug te vinden is. Het kasteel is 

oorspronkelijk gebouwd als een Moors fort en is later herbouwd op de Romaanse resten. 

Vanaf de top heeft men een panoramisch uitzicht over de omgeving, zelfs tot Ibiza en 

verder. 

In het Etnologisch Museum is nog veel meer terug te vinden over de rijke historie en 

cultuur van Denia zoals over het leven van de handelaren in rozijnen. Aan het einde van dit 

tijdperk ontstond een industrie voor het maken speelgoed, vooral van hout. Het 

speelgoedmuseum is dan ook een bezoek waard. 

De ferry naar Ibiza en de andere eilanden van de Balearen vertrekt dagelijks vanaf Denia 

maar men kan ook met de Limón Express door de bergen naar andere kustplaatsjes en 

Alicante. 

Het natuurpark El Montgó biedt meer dan 600 soorten planten, archeologische vondsten, 

diverse grotten en een prachtig uitzicht vanaf de top (753 m.) 
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ETEN EN DRINKEN 

ETEN EN DRINKEN 

Op culinair gebied zijn de lekkere, overvloedige maaltijden een typisch Spaanse traditie. Maar ook de 

eenvoudige gerechten zullen smaken. De Spanjaarden houden er andere eetgewoonten op na dan 

wij. Hun ontbijt stelt niet veel voor, maar ze nemen tweemaal per dag een warme maaltijd: de lunch 

tussen 13u en 16u, het diner tussen 20u en middernacht. Vanaf ongeveer 13u neemt de Spanjaard 

zijn toevlucht tot tapas, een verzamelnaam voor hapjes bij de borrel, om de eerste honger te stillen. 

De tapas zijn onmisbaar in de Spaanse eetcultuur, want een Spanjaard drinkt nooit een aperitief 

zonder een klein hapje erbij. Tapas worden over het algemeen gegeten aan de bar. In de 

etablissementen vindt u een aanbod terug in de vitrines aan de bar, op het menubord achter de bar 

of op de kaartjes op de toonbank. Bestelt u een racion, dan krijgt u een portie voor meerdere 

personen en die is natuurlijk iets duurder. 

Hieronder volgt een lijstje met voorbeelden van tapas: 

aceitunas of olivas    een schaaltje olijven 

Kaas, veelal Manchego   Spaanse schapenkaas 

Calamares    gefrituurde inktvisringetjes 

Lomo (iberico)    dungesneden lendenstuk, een delicatesse 

Ensaladilla Rusa   Russische aardappelsalade met mayonaise, groentjes en tonijn 

Pulpo a la Gallega   gemarineerde schijfjes inktvis 

Patatas alioli/al ajo   gekookte koude aardappelschijfjes met olijfolie, kruiden 

     en knoflook. 

Tortilla     aardappelomelet zonder of met uien 

Boquerones en vinagre  in zuur, knoflook en kruiden gemarineerde ansjovis 

Pinchos    vleesspiesjes 

Jamon Serrano   de befaamde gerookte ham in dunne plakjes 

Jamon Jabugo    de befaamde en lekkerste ham uit Jabugo 

Pata Negra    de befaamde ham van het zwarte varken 

Albondigas    gehaktballetjes in tomatensaus 

Empanadas    bladerdeeghapjes gevuld met tonijn of vlees 

 

Ook ’s avonds, ter overbrugging naar het diner worden deze hapjes gegeten. Het beste kunt u deze 

tapas eten in de kleine cafés, in de Merenderos of Chiringuitos of in de bars aan het strand. Hou er 

wel rekening mee dat enkele tapas evenveel kunnen kosten als een eenvoudig dagmenu. 

 

 

 

WOORD VOORAF 

OVER ONS 

ALTEA 

HOTEL CAP NEGRET**** 

ALGEMENE INFORMATIE 

TOERISTISCHE INFO 

 


