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Costa Blanca – najbardziej słoneczne wybrzeże Hiszpanii 

Tutaj słońce świeci ponad 300 dni w roku!! 

 

                         

   

     Turystów w ten region oprócz słońca niczym magnes przyciągają przepiękne piaszczyste plaże, 

ukryte jaskinie i klify, fascynujące zabytki, bogata kultura i historia, pyszna śródziemnomorska kuchnia, 

która uchodzi przecież za jedną z najzdrowszych na świecie – tu spróbujesz oryginalnych tapas czy paelli 

i napijesz się wina ze skąpanych w słońcu słodkich winogron. Nie wszyscy też wiedzą, że można tu 

oddychać nie tylko morską bryzą, ale także górskim powietrzem, gdyż Costa Blanca to też parki 

naturalne oraz 15 szczytów tej prowincji, które przekraczają 1200 m n.p.m. i kuszą, żeby je zdobyć☺ Tu 

spotkasz uśmiechniętych ludzi pozytywnie nastawionych do życia, posłuchasz hiszpańskich rytmów 

które porwą Cię do tańca a widoki które zapierają dech w piersiach spowodują, że jazda motocyklem 

będzie wspaniałą przygodą, którą zapamiętasz do końca życia!!! Na to jeszcze czekasz?!  Pakuj walizkę 

i ruszamy!!! ☺☺  

 

                       

                                          

 

  

http://www./


 

 
 
 
 

Biuro: 

Eagle Motorcycles Rent and Travel 

ul. Wileńska 14C lok U17 

03-414 Warszawa 

www.eaglemoto.pl  

Dane fakturowe: 

Jakub Izbicki 

Al. Jerozolimskie 149/16 

02-326 Warszawa 

NIP: 5371891208 

CALPE 

      Calpe niegdyś było niewielką wioską rybacką którą upodobał sobie Ernest Hemingway, a w tej chwili 

należy do największych i najpopularniejszych kurortów turystycznych na wybrzeżu Costa Blanca. Jest 

wspaniałym miejscem dla miłośników sportów wodnych, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie: pływanie, 

żeglowanie, nurkowanie, windsurfing czy kitesurfing. Również fani wspinaczki i golfa, który jest bardzo 

popularny w Hiszpanii nie będą zawiedzeni. 

      

Symbolem miasta jest potężna, samotna skała mierząca ponad 332 m. n.p.m zwana Peñon de Ifach. 

Jest to najmniejszy rezerwat przyrody w Hiszpanii! Warto się wybrać na jej szczyt, na który prowadzi 

szlak o średnim stopniu trudności, biegnący przez rezerwat ptaków, wśród bujnej roślinności 

śródziemnomorskiej i aromatycznego zapachu ziół i drzew. Miejsce to jest domem dla ok. 300 

gatunków zwierząt. Ze szczytu rozciąga się wspaniały, panoramiczny widok na Białe Wybrzeże który 

robi największe wrażenie podczas wschodów i zachodów słońca. U podnóża leży port jachtowy, Marina 

Calpe.  Skała rozdziela też plaże: Cantal Roig i Playa la Fossa. 

Calpe zachwyca turystów malowniczym położeniem, gorącym klimatem i bajecznymi piaszczystymi 

plażami. Z tych ostatnich mieszkańcy Calpe mogą być szczególnie dumni, gdyż czystość plaż 

potwierdzona została specjalnym prestiżowym certyfikatem " Błękitną Flagą". Do najpopularniejszych 

plaż należą: Arenal-Bol, La Fossa, La Calalga i Cantal Roig. 
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ALICANTE 

 

    

     Alicante to miasto o wielu twarzach. Znajdziemy tu ślady Starożytnych Rzymian oraz wpływy 

arabskie, które przenikają się z elementami kultury chrześcijańskiej.  To właśnie z tego miejsca 

Ferdynand Magellan wypłynął w podróż dookoła świata.  Teraz Alicante jest jednym z najbardziej 

znaczących portów na Morzu Śródziemnym i sławnym kurortem tętniącym życiem przez całą dobę. 

     Miasto może się poszczycić piękną nadmorską promenadą zwaną Esplanada de España wyłożoną z 

różnokolorowych kamieni tworzących ciekawą mozaikę, obsadzona palmami z licznymi kawiarniami, 

restauracjami i barami, wyraźnie zachęcają do długiego biesiadowania i obserwowania przechodzących 

ludzi. 

 

                                                                

 

 

      

    Plaże są szerokie, czyste i piaszczyste, do najpopularniejszych należą : San Juan de Alicante, Playa del 

Saladar, Playa de Postiguet. 

http://www./
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       Nad miastem góruje symbol miasta - Monte Benacantil, że starożytną twierdzą Castillo de Santa 

Bárbara na którą warto się wspiąć. Powstała ona w miejscu dawnego fortu kartagińskiego, którego 

początki datuje się na III w. p.n.e., była świadkiem wielu bitew i stanowiła punkt o istotnej wartości 

militarnej jeszcze w XVIII wieku. Z góry roztacza się wspaniały widok na miasto. 

 

 

     

 

     Ciekawe miejsca do zwiedzenia to także m.in barokowy ratusz, Basílica de Santa María, Teatro 

Principal, Museo de la Asegurada, Museo de Arte Sigmo 2000 kryjące dzieła Picassa, Tapiesa, Miro i 

Salvadora Dali, muzeum archeologiczne czy Vehículos Históricos Vall de Guadales - muzeum 

motoryzacyjne. W Alicante odbywają się Walki byków w Plaza de Toros, jest tutaj również muzeum, w 

którym można podziwiać eksponaty związane z największymi torreadorami. 
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       Będąc w Alicante nie można oczywiście zapomnieć o spróbowaniu specjałów regionalnej kuchni. 

Bardzo popularna w tym regionie jest paella marinera – rodzaj paelli charakterystyczny dla tego 

miejsca. Warto sięgnąć po słodki turrón duro który jest jedną z wersji popularnego w całej Hiszpanii 

deseru podobnego do chałwy, robionego z migdałów, miodu i białek jaj. 

 

 

  

 

 

W POBLIŻU: 

 
      Benidorm, jeszcze do niedawna był niewielką wioską rybacką a teraz miejscowość ta jest nazywana 
hiszpańskim Las Vegas - to niezwykle popularnym kurort z wysokimi wieżowcami i licznymi hotelami, 
wyrastającymi niemal nad samym morzem- koniecznie trzeba zobaczyć po zmroku. Turystów 
przyciągają również park rozrywki Terra Mítica, oraz park wodny Aqualandia. 
 

http://www./
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 Les Fonts de l'Algar- można tu spędzić cały dzień pływając, nurkując, skacząc do wody do przepięknych 

lagun utworzonych przez wodospady.  

                        

 

     Altea to miejscowość oddzielona od Calpe skalistym wąwozem. Jej piękna starówka tworzy 

malowniczą mieszaninę białych domów, wąskich uliczek i schodów. 

http://www./


 

 
 
 
 

Biuro: 

Eagle Motorcycles Rent and Travel 

ul. Wileńska 14C lok U17 

03-414 Warszawa 

www.eaglemoto.pl  

Dane fakturowe: 

Jakub Izbicki 

Al. Jerozolimskie 149/16 

02-326 Warszawa 

NIP: 5371891208 

                                      

 

     Fantastyczną atrakcją jest też morska jaskinia Cova dels Arcs, która kryje się w klifach otaczających 

plażę El Moraig, wypływa z niej podziemna rzeka z wodą o zielonym zabarwieniu. Mieszając się z 

turkusowym morzem tworzy ona niezwykle piękne zjawisko. Wyprawa tutaj to czysty relaks, wspaniałe 

wrażenia i możliwość zrobienia przepięknych zdjęć. 

                           

                             

 

Warto też zobaczyć w miejscowości Denia pięknie usytuowany port 
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    Okolica w jakiej znajduje się zamek Castell De Guadalest jest jednym z najpiękniejszych fragmentów 
wybrzeża Costa Blanca. Położony jest wśród dzikich i niezwykle malowniczych pasm i masywów 
górskich, m.in. Sierra de Bernia, de la Xortá, Serella, Aitana. Przez wieki zamek ten był nie do zdobycia, 
gdyż muzułmańscy Maurowie, którzy panowali na południu Hiszpanii od VIII do XVI wieku, zbudowali 
go na szczycie niedostępnej góry a u jego stóp powstała wioska Guadalest. 
Dostać się do nich można nadal, tak jak kiedyś, przechodząc przez tunel, który jest wykuty w skałach,  
zwany Wrotami św. Jana co zapewniało bezpieczeństwo. 
 
 

   
                                                                                 
       

Wino  
    Alicante słynie z produkcji win które są doceniane przez największych koneserów z całego świata. 
Będąc w tych okolicach koniecznie trzeba odwiedzić jedną z 44 winnic i zobaczyć z bliska jak 
produkowane jest wino czerwone, białe czy różowe. Swój niepowtarzalny bukiet smakowy wina z tego 
regionu zawdzięczają wpływom z różnych kultur: greckiej, rzymskiej czy arabskiej i każda wprowadzała 
do produkcji swoje udoskonalenia.  
 

   
    
 
Walencja  
Walencja leżący nad rzeką Turia, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jest stolicą prowincji i wspólnoty 
autonomicznej o tej samej nazwie. Jest trzecim co do wielkości miastem Hiszpanii. 
 

http://www./
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       Spacer Starym Miastem w Walencji jest niezwykle ciekawy i jest znakomitym sposobem na 
poznanie bliżej tego niezwykłego i pięknego miasta. Walencja tętni życiem i zapewnia mnóstwo 
atrakcji, jest pełna zabytków i wiekowych kościołów, nowoczesnych rozwiązań, to miejsce o bogatej 
historii i kulturze. Mieszkańcy słyną z zamiłowania do głośnych fest, piłki nożnej i dobrego jedzenia.  
 

   
 
 
To właśnie tutaj znajdują się największe zabytki Walencji, jak choćby Katedra, która kryje prawdziwy 
skarb - przechowywany jest tu według tradycji Święty Kielich, zwany popularnie Świętym Graalem.  

                
 
 

http://www./

