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OVER ONS 

WOORD VOORAF 

 

Beste fietsvriend, fietsvriendin, 

 

Al enkele jaren zijn we gespecialiseerd in het organiseren van eigen begeleide fiets-vakanties, 

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 

topbestemming: ROSAS. 

De Costa Brava, een kleurig landschap van zilvergroene olijfbomen, witte huisjes en de helderblauwe 

oneindige zee. Een schitterende omgeving en de meest veelzijdige fietsbestemming. Rosas is dan 

ook al jaren de topper uit ons programma. Onze begeleiders kennen de streek ondertussen door en 

door waardoor ze een prachtig programma voor je hebben kunnen samenstellen. 

Het ideale klimaat en de gevarieerde fietsroutes bieden voor iedere fietser wat wils. In het noorden 

zogen de uitlopers van de Pyreneeën voor het nodige klimwerk. Het zuiden is met haar vlakke 

wegen dan weer goed voor kilometers fietsplezier langsheen het imposante schouwspel van de 

loodrecht in zee afdalende rotswanden. 

Maar ook als toeristische badplaats heeft Rosas veel te bieden. Een gezellige vissershaven, een 

drukke boulevard met palmbomen, smalle straatjes en vele uitgaans-gelegenheden en winkels. 

En natuurlijk mogen we het uitstekende hotel niet vergeten. Laat je verwennen door de fantastische 

keuken en rust ‘s nachts uit in een prachtig gerenoveerde kamer. 

Kortom, Rosas is de ideale combinatie van heerlijke fietstochten en een geweldig vakantiegevoel. 

 

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

Met sportieve groeten, 

Jurgen Dieu 

De Toerist Biking 
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OVER ONS 

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  70-100  15-16  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 

 

WOORD VOORAF 

OVER ONS 

ROSAS 

MEDITERRANEO PARK 

ALGEMENE INFORMATIE 

TOERISTISCHE INFO 

 



 

 
ROSAS 4 DE TOERIST BIKING

 

OVER ONS 

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. Sinds 2015 hebben 

we een nieuwe domeinnaam: 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! 
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BESTEMMING 

Met de kaap van Creus in het noorden en het bergmassief van Montgri in het zuiden vormt de golf 

van Rosas een 15 kilometer lange bocht met een uitgestrekt strand. In dit gebied kan een bezoek 

gebracht worden aan het natuurpark Aiguamolls de L’Emporda, waar talrijke planten- en 

dierensoorten te vinden zijn. 

Deze stad Rosas is een belangrijke inkoopstad en heeft ook een vissershaven. Het bezit vele soorten 

eet- en uitgaansgelegenheden, water- en sportfaciliteiten en zelfs mogelijkheden voor historische 

uitstapjes, zoals de kerk van Santa Maria en de Citadel. De kerk van Santa Maria werd gebouwd in 

1796 door de architect Martí Sureda i Deulovol. Een wandeling rond de Citadel is prachtig voor 

iedereen die Rosas bezoekt. Keizer Karel V liet het Citadel (met een oppervlakte van 131.480 m²) in 

1543 bouwen om de haven te beschermen. Helaas hebben de troepen van Napoleon veel 

interessante bezienswaardigheden opgeblazen. Rond het fort zijn de overblijfselen van de Griekse 

kolonie Rhode te bezichtigen, evenals de kerk van Santa Marí in Romaanse stijl. Rosas is een van de 

meest bezochte plaatsen van de Costa Brava. 

Er is een mogelijkheid om met de culturele en toeristische trein Rodes en Cadaqués te bezichtigen, 

terwijl er gelijkertijd kan genoten worden van de geweldige panoramische uitzichten. 

In het noorden wordt Rosas beschut door het gebergte van de Cabo de Crues, dat wordt 

gekenmerkt door een opvolging van kleine rustige inhammen met schoon en helder water tussen de 

steile klippen. In de historische binnenstad met het kasteel Trinidad, valt tijdens de marktdagen een 

volkse sfeer te proeven. ‘s Avonds staan zowel moderne disco's als tapasbars garant voor een 

swingend 'night life'. 

In Rosas treft u grote zandstranden. Verder is Rosas geschikt voor een sportieve en relaxte vakantie 

met zon, zee en watersporten. U zult zich hier nimmer vervelen. 

In dit gebied kan verder een bezoek gebracht worden aan het Natuurpark Aiguamolls de l'Empordà 

waar talrijke planten- en diersoorten te vinden zijn. Dit park is na de delta van Elbro het grootste 

moerasgebied van Catalonie. Ten zuiden van Rosas ligt ook het in 1967 voltooide Empuriabrava, een 

lagunenederzetting met een kustmatig dorp. 

Rosas is een van de meest bezochte plaatsen van de Costa Brava. De vissershaven is een van de 

belangrijkste aan de noordkust van Catalonië en de jachthaven een van de levendigste, vooral 

's avonds. Naast drukbezochte typische toeristenzones zijn hier ook nog gebieden in vrijwel 

oorspronkelijke staat te vinden zoals de baai van Montjoi of de kaap van Norfeu. 

De Costa Brava, een kleurig landschap van 

zilvergroene olijfbomen, witte huisjes en de 

helderblauwe zee. Een schitterende omgeving voor 

een fietsvakantie. 
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HOTEL MEDITERRANEO PARK  

HOTEL MEDITERRANEO PARK **** 

Hotel Mediterraneo Park **** is het gedroomde uitvalshotel om deze fietsvakantie te beleven. De 

recente vernieuwingen in het hotel ervaar je zowel op je kamer, in de bar en het restaurant als in de 

mooi aangelegde tuin waar er voldoende ruimte is om heerlijk te zonnen of te ontspannen. 

Lekker eten en kwaliteit worden hier héél hoog in het vaandel gedragen. Het buffet is dan ook erg 

rijkelijk, afwisselend en overheerlijk van smaak. De water en de wijn bij het avondmaal maken het 

gastronomisch feest compleet. Rond het grote openluchtzwembad kan je na het fietsen relaxen in 

de gratis ligstoelen. Er is ook een wellness met binnenzwembad, sauna en jacuzzi. Het 

Santa-Margarita strand en de wandelboulevard bevinden zich op amper 150 m en het centrum van 

Rosas is slechts 1 km van het hotel verwijderd. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Ontbijt:  8h00 - 10h30 

• Lunch:   13h15 - 14h45  

• Avondmaal:  19h15 - 21h45  

• Dagplanning & parcours vind je aan de receptie van het hotel 

‘s Middags is er een picknicklunch voorzien die je kan afhalen aan de receptie van het hotel. Op de 

rustdag kan de lunch genomen worden in het restaurant. Gelieve de bovenstaande openingstijden 

te respecteren. 

De openingsuren van de diverse faciliteiten (zwembad, fitness, sauna, jacuzzi) is 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. 

SUPERMARKT EN MARKT 

Er zijn verschillende kleinere superettes in de buurt van het hotel die geopend zijn van maandag tot 

en met zaterdag van 09h00 tot 19h30. Op de ring aan de ingang van Rosas is een grote Carrefour 

die 7/7 geopend is van 09h15 tot 20h00. 

De wekelijkse markt van Rosas is op zondag. Maar ook die van Figueras is de moeite waard. Deze 

vindt plaats op donderdag. 

TOERISTISCHE INFORMATIE 

Aan de receptie van het hotel kan je toeristische informatie bekomen van de regio. 
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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 reserve-

materiaal 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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CATALONIE 

CATALONIE 

Catalonië is een autonome regio in het noordoosten van Spanje met een oppervlakte van 

32.000 km2. Catalonië bestaat uit 4 provincies: Girona, Barcelona, Tarragona en Lérida. De regio telt 

ongeveer 6 miljoen inwoners. De hoofdstad is Barcelona. Catalonië is een zelfbesturend gewest 

binnen de Spaanse staat met haar eigen wettelijke regering: de Generalitat, die in Barcelona 

gevestigd is.  

De Catalanen zijn altijd een beetje anders geweest dan de andere Spanjaarden. Zo hebben ze een 

eigen vlag: 4 rode strepen op een gele achtergrond, daterend uit de 9de eeuw. Catalonië heeft ook 

een eigen taal: het Catalaans, in 1976 erkend als officiële taal door de huidige koning van Spanje. De 

taal kan het best omschreven worden als een mengeling van Spaans (Castiliaans) en Provencaals (de 

taal die in Zuid-Frankrijk gesproken wordt). Tijdens het bewind was het verboden deze taal te 

spreken. Nu krijgen de kinderen op school les in het Spaans en Catalaans. 

Catalonië heeft een turbulente geschiedenis. Het bestaat ongeveer duizend jaar, maar is bijna een 

derde van haar bestaan bezet door Spanje. In 1714 verloor Catalonië al haar rechten en werd het 

Catalaans verboden. Catalonië heeft nog een korte tijd autonomie gekend in het begin van de vorige 

eeuw, maar daaraan kwam abrupt een einde door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog en de 

politiek van de Spaanse dictator Franco. Alleen in familiekring en, in het geheim, in het klooster van 

Montserrat werd nog Catalaans gesproken en werden tradities en cultuur doorgegeven. Dat de 

Catalanen na bijna drie eeuwen van Spaanse onderdrukking nog steeds een eigen taal en cultuur 

hebben, is vooral te danken aan overlevingsdrang en pure koppigheid. Het verbaast dan ook niet dat 

de ‘Ruc Català’, of de ‘Catalaanse Ezel’, het symbool geworden is van Catalonië, als tegenhanger van 

de Spaanse stier. Bijna alle Catalanen rijden met een sticker van de ezel ronden Catalaanse vlaggen 

worden opgesierd met een afbeelding ervan. 

Catalonië heeft altijd blijk gegeven van opmerkelijke culturele en wetenschappelijke gaven. 

Persoonlijkheden van wereldformaat getuigen daarvan. Denk maar aan de schilders Salvador Dalí en 

Juan Miró, de schrijver Espriu, architect Antonio Gaudí, de zanger José Carreras en de zangeres 

Montserrat Caballé. Catalanen zijn sterk aan hun familie gebonden, zelfs aan de gemeenschap, en 

hebben veel gezellige bijeenkomsten, familiefeesten en voetbalwedstrijden. Op zondag wordt op het 

kerkplein de sardana gedanst. Het is een van oorsprong religieuze en vermoedelijk Griekse dans, die 

de eenheid van mensen in ras, godsdienst en cultuur symboliseert. 
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COSTA BRAVA 

COSTA BRAVA 

Vissersdorpen, steile rotsen, woeste stranden, schitterende onderwaterlandschappen, kristalhelder 

water en een mild klimaat. 

Dat is de Costa Brava in het kort samengevat, de meest noordelijke kuststreek van Catalonië die 

zich uitstrekt van Portbou tot Blanes. Het is een onregelmatige kust met grote hoogteverschillen als 

gevolg van een serie bergketens die steil in de zee aflopen. Om deze reden wordt dit de ‘Woeste 

Kust’ genoemd. 

Salvador Dali, Picasso en Marc Chagali vielen voor de betovering van dit bijzondere geografische 

geheel. Zij werden gefascineerd door een zee die hevig tekeer kan gaan bij sterke koude 

noordenwind, de stralende hemel, de vissershavens, de gastvrijheid van de mensen, de uitstekende 

gastronomie. 

De term Costa Brava vindt men voor de eerste keer terug in de Catalaanse krant La Veu de 

Catalunya op 12 september 1908 in een artikel van de schrijver en dichter Ferran Agulló. Hij 

beschrijft daarmee het ruige, toen nog onherbergzame, karakter van de kust met zijn vele 

onregelmatige rotsen en baaien. Op 29 september 1963, heeft het stadsbestuur van Sant Feliu de 

Guíxols op de kaap van het Ermitatge de Sant Elm een gedenksteen opgericht, precies op de plaats 

waar Ferran Agulló de inspiratie voor de naam van de kust gevonden zou hebben, al wordt de 

authenticiteit van deze anekdote betwist. 

Er heerst een mediterraan klimaat. De streek wordt soms geplaagd door de Tramontana, een felle, 

koude noordenwind die vooral in de winter ijzige lucht aanvoert in een wolkeloze stralend blauwe 

hemel. 

De kust is zeer woest en wild door de vele rotsformaties die soms tot in zee uitlopen, dit zijn 

uitlopers van de Pyreneeën. Langs de 200 kilometer lange, rotsige kust zijn er vele fraaie baaien. 

Brede zandstranden zijn zeldzaam. Eigenlijk zijn de enige twee de stranden in de enorme Golf van 

Rosas en in de Golf van Pals. Maar juist aan de kleine, door pijnbomen omgeven baaitjes ontleent de 

streek zijn uitstraling. De stranden bestaan meestal uit grof zand, fijn grind of kiezels. Het water is er 

vaak buitengewoon helder, wat overigens geen garantie is voor 'zuiver' water. 
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FIGUERES 

FIGUERES 

Een stad van ongeveer 30 000 inwoners en een zeer belangrijk gebied voor de landbouw. Dit heeft 

het te danken aan de drie rivieren die vanuit de Pyreneeën door deze streek naar de zee stormen. U 

vindt er het kasteel van Sant Ferran, dat gebouwd is in 1743. Dit is niet te bezichtigen, de twee 

musea daarentegen wel. Het belangrijkste is wellicht dat van Salvador Dali. Het was een voormalig 

theater dat door de kunstenaar in zijn eigen stijl werd verbouwd tot een kunsttempel. In dit 

‘theatermuseum’ ligt hij begraven in de zaal met de koepel. Als je het niet weet dan loop je zo over 

zijn grafsteen heen want er zijn geen inscripties aangebracht, vooral doordat je aandacht is afgeleid 

door een reusachtig schilderij. Figueres is een moderne stad met alle faciliteiten voor de culturele 

bezoeker. 

Het commerciële centrum van de stad La Rambla, vroeger de bedding van de rivier Galligans die 

onder druk van de plaatselijke bevolking overdekt werd om deze wandelboulevard aan te leggen; bij 

de herbouw in 1917 werd het monument ter ere van Narcis de Monturiol geplaatst dat vandaag de 

dag nog steeds te bezichtigen is. 

Aan deze wandelboulevard ligt ook het streekmuseum l”Empordá dat een belangrijke collectie 

schilderijen en beelden alsmede archeologische voorwerpen uit verschillende perioden bezit. 

Een andere bezienswaardigheid is de parochiekerk van St.-Petrus die aan het gelijknamige plein ligt. 

De eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1020, ook al stammen de oudste resten die bewaard 

zijn gebleven, een deel van de muur en van de gevel, van een oude Romaanse kerk uit de 12de en 

13de eeuw. 

Het Kasteel van de heilige Ferran verdient ook een speciale vermelding , dit is een militaire vestiging 

die op een kleine heuvel in de omgeving van Figueres gebouwd werd. De bouw dateert uit de 18de 

eeuw en het kasteel wordt beschouwd als het grootste militaire monument van Europa met bastions 

uit die tijd. 

De belangrijkste bezienswaardigheid is het Dalí theatermuseum. Dit gebouw was voorheen de 

gemeenteschouwburg die op de grond van het oude kerkhof gebouwd werd. In dit theater worden 

in 1918 twee schilderijen van Salvador Dalí, naast werken van andere kunstenaars tentoongesteld. 

Het gebouw werd in 1939 deels verwoest 

In 1968 wordt begonnen aan de herbouw die het Dalí theatermuseum zal veranderen. De schilder 

leidde zelf de decoratieve inrichting van het gebouw en maakte zelfs enkele werken die speciaal voor 

het museum bestemd waren. 
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CADAQUES/EMPURIABRAVA 

CADAQUES 

Dit schilderachtige vissersplaatsje ligt verscholen in een brede baai. Salvador Dali woonde en werkte 

lange tijd in het nabijgelegen Port Lligat waar hij een aantal vissershuisjes tot een uiterst ludieke 

woning en atelier had omgetoverd en dat nu als museum is ingericht. Na Salvadors vertrek is 

Cadaqués erg bekend geworden als een artiestenbestemming. 

Het is gelegen aan de voet van een enorme gebergte en geflankeerd door kaap  Norfeu en Kaap 

Creus, waartussen de vriendelijke baai ligt ingesloten, beschut tegen de schaarse maar mogelijke 

stromen. 

Het dorp heeft een buitengewoon voortreffelijke vormgeving; het bestaat uit visserswoningen en 

enkele huizen, gebouwd voor vaste zomergasten. Het vormt een prachtig geheel met het 

omliggende landschap. Het dorp, met zijn spierwitte huizen die op artistieke wijze contrasteren 

tegen de donkere bergen die als achtergrond dienen, was in werkelijkheid en is nog steeds een 

uitstekende verblijfplaats voor vissers en dit verklaart zijn ligging op een ongewone plaats met weinig 

middelen bestaan voor de bevolking. 

Het is echter een ideaal oord om te genieten van kalmte en rust, temidden van een eenvoudig en 

evenwichtig landschap. De baai van Cadaqués begint in Punta de Calanas en eindigt in Punta de 

S’Oliguera. De kustlijn is bezaaid met lieftallige inhammen en een overvloed aan kleine gezellige 

strandjes: Sa Sebolla, Sa Conca, El Llaner, El Pedritxo, Platja Gran, El Poal, Els Guixos en nog veel 

meer. Als men Cadaqués achter zich laat is Portlligat het eerste, onbetwistbaar opvallende hoekje 

wat men op zijn weg tegen komt, Na Punta de S’Oliguera. Het betreft een indrukwekkende 

natuurlijke haven, bijna wonderbaarlijk, waar de schilder Salvador Dalí zijn huis en atelier had. 

EMPURIABRAVA 

Aan de kust, aan de andere oever van de Muga, is er de luxe urbanisatie Empuria Brava, met een 

uitgebreid netwerk aan bevaarbare kanalen, faciliteiten voor het beoefenen van allerlei watersporten 

en een gedeeltelijk aan sportvliegtuigen gewijd vliegveld waar cursussen in parachutespringen 

gegeven worden. 

De urbanisatie beschikt eveneens over verschillende sporthavens waaronder een met een grote 

hoeveelheid meerpalen en waar schepen van gemiddelde diepgang kunnen meren. Iets verderop ligt 

Sant Pere Pescador met campings, een zeilschool en een watersportcentrum. 
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GERONA 

GERONA 

Daarnaast kan men vanuit de Kathedraal het Kapittelmuseum bezoeken, met werken uit de Xe-XIIe 

eeuw zoals het Scheppingstapijt, een fantastisch voorbeeld van de Romaanse tapijtkunst. Niet ver 

van het Kapittelmuseum bevinden zich het Kunst-museum en het gotische bouwwerk Pia Almoina. 

Vanaf de Kathedraal bereikt men via de Calle de la Força de call, oftewel joodse wijk. Hier bevindt 

zich het Centre Bonastruc ça Portainstitut d’Estudis Nahmanides, waar men kan genieten van 

tentoonstellingen, concerten en activiteiten rond de Safardische tradities. 

Tegenwoordig is dit een winkelgebied waar men praktisch van alles kan kopen; in de middeleeuwen 

was deze buurt echter een van de belangrijkste joodse culturele centra. Midden in de wijk staat het 

Museu de la Ciutat, het stadsmuseum dat gewijd is aan de geschiedenis van de stad Girona. Als men 

de wijk verlaat vindt men links de Arabische Baden die uit de XIIe eeuw dateren. Iets verderop 

bevind zich het Provinciaal Archeologisch Museum, in Romaanse stijl, gevestigd in het benedictijner 

klooster van Sant Pere de Galligans, uit de XIIe eeuw. 

Het klooster is tot kunsthistorisch monument verklaard en de kerk is een schitterend voorbeeld van 

de Romaanse stijl. Verder via de karakteristieke smalle straatjes van het oude centrum komt de 

bezoeker bij de Stadswallen die herinneren aan de belegeringen van de stad. Terug naar de 

Kathedraal bereikt men de kerk van San Nicolau, een kleine grafkapel uit de XIIe eeuw. 

Van de Kathedraal gescheiden door het portaal van Sobreportes bevindt zich de kerk van Sant Feliu, 

een mengeling van Romaanse, gotische en barokke stijlen, die volgens de overlevering gebouwd is 

op grafkamers uit de IVe eeuw. Op het einde van de aanbevolen route door de hoofdstad van 

Girona mogen een aantal bezienswaardigheden van de oude stadskern niet ongenoemd blijven: het 

Plaça del Vi, het gotische dominicaner klooster van Sant Domènec, het Casa Cartellà uit de XVIIIe 

eeuw en twee karakteristieke straatjes: Les Ballesteries en Els Ciutadans, dit laatste met oude 

herenhuizen. 
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L’ESCALA 

L’ESCALA  

L' Escala is een klein vissersplaatsje en heeft zich de laatste tientallen jaren ontplooid tot een waar 

toeristen dorp en een bekende badplaats. L' Escala is ook in Spanje bekend vanwege haar in zout 

gepekelde ansjovis (anxoves). Deze delicatesse wordt in heel Spanje gegeten. Eens per jaar vindt het 

ansjovisfeest plaats en komen veel Spanjaarden deze heerlijke delicatesse proeven. Indien u in de 

gelegenheid bent, moet u deze delicatesse absoluut eens proberen. 

L'Escala is van oorsprong een vissersdorpje en dat is het eigenlijk nog steeds hoewel het grootste 

deel van de ruim 10.000 inwoners direct of indirect betrokken zijn bij het toerisme. Maar nog 

dagelijks varen de vissers 's avonds uit om op traditionele wijze, met lantaarns en lange netten, te 

gaan vissen. Nog tot in de zeventiger jaren vertrokken zij vanaf La Platja de les Barques, het strand 

pal voor de oude dorpskern. Een monument, op de plaats waar toen de lier stond om de bootjes op 

het strand te trekken, herinnert nog aan die tijd.  

BLANES 

Een belangrijke haven en badplaats met ongeveer 15.000 inwoners. Blanes is ideaal voor wie van 

watersporten houdt. Het heeft een prachtig strand, een lange boulevard, een ( jacht)haven en een 

visafslag. En niet te vergeten, een prachtige botanische tuin die vooral in mei en juni een bezoekje 

waard is. 

LLORET DE MAR 

Lloret de Mar is voor jonge mensen en iedereen die jong van hart is de populairste vakantieplaats 

van de Costa Brava. De stad heeft een groot internationaal karakter, maar weet hierbij de typische 

Catalaanse sfeer te behouden. Hier duurt de dag 24 uur en er wordt van elke minuut genoten. 

Achter het fijn korrelzandstrand ligt een levendige boulevard die uitmondt in een plein met 

palmbomen en terrasjes. In de oude stadskern met smalle steegjes rijgen boetiekjes, bars, 

restaurants, discotheken en keldertjes zich aaneen tot een kleurrijk en gezellig centrum. 
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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 eenklein 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   Russisch ei met mayonaise 

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, knofl ook 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. 
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FAUNA EN FLORA 

FAUNA EN FLORA 

Het landschap van de Costa Brava is veelzijdig. Zo ziet men er schitterende rostpartijen, goudgele 

zandstranden en mooie baaien. Op het schiereiland 'Cap de Creus' bevinden zich de hoogste punten 

van de Costa Brava. Hier reikt de 'Puig de Peni' tot een hoogte van zeshonderd meter. Cap de Creus 

staat ook bekend om zijn inspiratiebron voor de surrealistische schilder Salvador Dali. De kleine 

baaien bij Begur en Palafrugell zijn van een bijzondere schoonheid. De inhammen 'calas' bij het dorp 

Begur bevatten kristalhelder water en worden gezien als de mooiste van de hele Costa Brava. De 

Medes Eilanden voor de kust van L'Estartit bieden een prachtige onderwaterwereld aan. De flora en 

fauna zijn het zeker waard te zien, maar wat de eilanden echt apart maakt is het marine leven onder 

het wateroppervlak. De unieke ligging van de eilanden voor de kust, dicht bij de monding van de 

rivier de Ter zorgt voor dit natuurwonder. De Catalaanse zeevaarders beschreven de kuststrook van 

oudsher al als Brava, wat onder andere grimmig, woest en rotsig betekent. Het samenspel van 

fraaie, hoefijzervormige baaien tussen woeste rotsen, gele zandstranden, wind en zee bepaalt de 

schoonheid van de Costa Brava. In de Coste Brava groeien onder meer rozemarijn, lavendel en tijm. 

Daarnaast ziet men hier onder meer vleermuizen, otters, wezels, en flamingo's. 

Mar i Mutra (Blanes) 

De botanische tuin Mar i Mutra (Catalaans voor ‘Zee en Mirte’) werd in 1921 aangelegd door de 

Duitse zakenman Karl Faust (1874-1952) en is indrukwekkend door zijn sierplanten, 

reuzencactussen en exotische bloemen. U kunt er ongeveer 4.000 plantensoorten uit vijf 

werelddelen bewonderen. U vindt er echter ook gewone kruiden die in de keuken gebruikt worden. 

De tuin bestaat uit drie delen; wegwijzers helpen de bezoeker om de juiste weg te vinden. U hoeft 

de steile weg naar Mar i Murta niet te voet af te leggen. Er is openbaar vervoer van de haven naar 

de parkingang. 

Natuurreservaat La Garrotxa 

Genesteld aan de voet van de Pyreneeën ligt la Garrotxa, een voormalig vulkanisch gebied waar een 

intrigerend landschap van vulkaankegels, kraters en basaltvelden ‘El Parque Natural de la Zona 

Volcáncia de la Garrotxa’ (het Natuurpark van de Vulkanische Zone van la Garrotxa) vormt. Het 

natuurpark bestrijkt ongeveer 12.000 ha en is gelegen ten westen van Girona, tussen de plaatsjes 

Banyoles en Olot. Dankzij zijn belangrijke geologische en biologische waarde en zijn bijzondere 

natuurlijke schoonheid werd het gebied tot beschermd natuurreservaat uitgeroepen, het eerste van 

Catalonië. De vulkanische zone van La Garrotxa is het beste voorbeeld van een vulkaanlandschap op 

het Iberische schiereiland en een van de interessantste in Europa. Het gebied omvat 30 

vulkaankraters, enkele nog in werking zijnde kraters en 20 lavavelden. Die laatste hebben door het 

verrassend vochtige klimaat een zeer rijke vegetatie die uit wel 1.500 plantensoorten bestaat. Het 

gebied heeft ook een bijzonder rijke fauna, waaronder heel wat zeldzame diersoorten te vinden zijn. 

Dit alles maakt het natuurpark tot een mekka voor geologen, biologen en natuurliefhebbers. 
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LOKALE GEBRUIKEN 
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LOKALE GEBRUIKEN 

Groeten 

Mannen schudden elkaar normaal gesproken de hand. Zijn ze familie, dan geven ze elkaar 2 kussen 

of een knuffel. Vrouwen geven elkaar 2 kussen en groeten mannen met een handdruk. Kennen man 

en vrouw elkaar goed, dan zijn 2 kussen gebruikelijker. 

Siësta 

Een siësta betekent zoveel als een ‘middagdutje’. Het is een typisch Spaanse traditie om na de lunch 

een aantal rustuurtjes in te lassen. Rond een uur of twee, op het heetste moment van de dag, gaan 

de meeste winkels dicht. Pas om vier uur komt er opnieuw leven in de brouwerij. Denk eraan als u 

gaat shoppen! 

Sardana 

De sardana is een volkse kringdans, die vooral in de 16e eeuw populair was. De dans staat symbool 

voor eenheid van ras, godsdienst en cultuur. Misschien laat ook u zich verleiden voor een rondje in 

de maat. 

Tapas  

De Spanjaard is verzot op borrelhapjes, de zogenaamde ‘tapas’. Ze worden meestal geserveerd bij 

een alcoholisch drankje. Hoewel ze oorspronkelijk als tussendoortje bedoeld zijn, kan u er ook een 

volwaardige maaltijd van maken. De Spaanse tortilla, gemarineerde olijven, gevulde champignons, 

gezouten amandelen… Dat zal smaken! 

Havaneras 

Minder bekend bij de toeristen zijn de Catalaanse zeemansliederen, de ‘havaneras’. Dit zijn 

nostalgisch klinkende liederen die uit volle borst gezongen worden, onder begeleiding van onder 

andere een accordeonist. De oorsprong ervan ligt in de verre reizen naar Cuba. De ‘havaneras’ 

waren vooral een uiting van heimwee naar Catalonië en later ook van heimwee naar Cuba. 

Feesten 

De Catalaanse cultuur staat bol van volksfeesten en festiviteiten: plechtige optochten, spectaculaire 

menselijke stunten, adembenemende ‘jotas’ (volkdans), pelgrimstochten, duivelsdansen, dansen met 

vuur of ‘correfocs’ (letterlijk ‘rennend vuur’), optochten van ‘gigantes y cabezudos’ (reuzenpoppen 

en grote poppenkoppen),… Ze grijpen elke gelegenheid aan om er een schouwspel van kleur, zang, 

spektakel, dans, muziek en blije gezichten van te maken. In februari bijvoorbeeld viert men carnaval, 

waarvan de carnavalsfeesten in Platja d’Aro en Palamos de meest befaamde zijn. In de nacht van 23 

op 24 juni wordt Sint Jan (Sant Joan) gevierd, een feest vol vreugde en vuurwerk om de zomer te 

verwelkomen. Een ander vuurwerkspektakel is het vuurwerkconcours in Blanes, een schouwspel dat 

internationale faam verworven heeft. Liefhebbers van oldtimers kunnen in september langs heel de 

Costa Brava talrijke oude auto’s over de wegen van Girona bewonderen, een optocht in het teken 

van een kleurrijk verleden… 

 

 


