
TOURS & TIPS

COSTA BLANCA

TOEREN LANGS 
DE ‘COSTA COOL’

Lekker weertje en honderdzestig kilometer 
prachtstrand – dat is de Costa Blanca in een 
notendop. Maar het is in Benidorm en 
contreien knap druk, en élke dag suikerwit 
strandzand tussen je tenen gaat ook vervelen. 
Daarom voert deze autoroute langs de mooiste 
en soms ook relatief rustige plekjes aan de 
costa: eerst even door de drukte van Benidorm, 
maar dan op naar de honingzoete badstadjes 
Xabia en Denia en weg van de snelweg, dwars 
door het bergachtige landschap achter de kust 
langs ansichtkaartwaardige bergdorpen naar 
een palmbomenbos zo bijzonder dat de 
UNESCO het uitriep tot Werelderfgoed. 

DE ROUTE  
(340 KILOMETER)

  ALICANTE
Veel toeristen laten zich na aankomst op de 
luchthaven van Alicante subiet naar hun 
hotelzwembad shuttelen. Zonde, want Alicante 
is een prachtstad. Trek een dag of liever een 
lang weekend uit om de Casco Antiguo en de 
wijk Santa Cruz te verkennen, bomvol kerken, 
kathedralen, kloosters en kastelen. Het Castillo 
de Santa Barbara, dat hoog boven de stad 
uittorent, is een verplicht nummer.

  ALICANTE > SANTA FAZ
Acht kilometer ten noorden van het centrum 
van Alicante, in de wijk Santa Faz, staat het 
Klooster van het Heilige Gelaat, na Santiago de 
Compostela het belangrijkste bedevaartsoord 
van Spanje. Jaarlijks trekken Spanjaarden hier 
na Pasen met tienduizenden tegelijk naartoe, 
en wel omdat in een zijkapel een belangrijke 
reliek ligt: de sluier waarmee Veronica het 
bloed van Christus’ gelaat zou hebben gedept 
tijdens diens kruisweg. Lopen is de correcte 
manier om het klooster te bereiken, maar het 
kan ook per huurauto via de N332. 

  SANTA FAZ > CAMPELLO
Diezelfde N332 leidt naar de volgende stops. 
Campello is een prachtig gelegen voormalig 
vissersdorp met 23 kilometer zandstrand tegen 
een achtergrond van torenhoge bergtoppen.  
De middeleeuwse toren aan de haven werd ooit 
gebouwd om piraten te spotten, nu is het een 
toeristische trekpleister met puik panorama.

  CAMPELLO > VILA JOIOSA
Verderop ligt La Vila Joiosa; letterlijk vertaald 
‘het vrolijke dorp’. Een pittoresk havenstadje 
met een ommuurde binnenstad met kleurrijke 
oude huizen aan de rivier. En de thuisbasis van 
chocoladefabriek Valor – een bezoek aan het 
donkerbruine chocolademuseum, met een 
proeverij op de koop toe, is warm aanbevolen.

  VILA JOIOSA > BENIDORM
Benidorm is Zandvoort aan de Middellandse 
Zee, compleet met Hollandse eetcafés met 
uitsmijters en broodjes kroket op de kaart.  
Ooit een onschuldig vissersdorp, nu de drukste 
badplaats met meer strandstoelen en hotel- 
bedden dan waar ook ter wereld. Kom je in het 
hoogseizoen, dan sla je Benidorm beter over. 
Anders maak je een wandelingetje door het 
historische centrum of langs de wolkenkrabbers 
in jaren-70-architectuur – destijds heel modern, 

Benidorm heeft de grootste concentratie van wolkenkrabbers van Europa en is de 
stad met de meeste hotelbedden na Londen en Parijs. Druk hè? Toch zijn er zelfs aan 
de Costa Blanca stille plekjes te ontdekken.

daarna decennialang verfoeid en inmiddels zo 
retro dat Benidorm door designbijbel Wallpaper 
werd bestempeld tot hoofdstad van de ‘Costa 
Cool’. Geniet op het Balcón del Mediterráneo 
van het uitzicht op de schoonste stranden en het 
helderste water van Spanje – want Benidorm is 
niet voor niets zo populair.

  BENIDORM > ALTEA
Voorbij Benidorm wordt de kust spectaculair: 
de bergen lopen door tot in zee en de weg 
kronkelt door tunnels en over bruggen langs 
steile kliffen en door witte dorpjes aan beeld - 
schone baaitjes. Altea is zo’n dorp, gebouwd  
op een heuvel met de kerk parmantig op de 
top, en ook wel ‘de kunstenaarskolonie van 
Benidorm’ wordt genoemd. Na een klauter-
partij door smalle straatjes met ateliers, pleintjes 
en uitkijkpunten, is de boulevard een prima 
plek voor een luie lunch.

  ALTEA > GUADALEST
Kort na Altea verlaat je de kustweg voor een 
ommetje in de bergen. Volg de bloedstollende 
haarspeldweg naar Alcoy en je klimt naar de 
anderhalf kilometer meter hoge top van de 
Aitana. Vlak daarvoor kom je het gehucht 
Guadalest tegen, met een specta-culair op een 
rotspunt gelegen 11e-eeuws Moors kasteel. 
Alleen ben je allerminst, want Guadalest is het 
populairste dagtripje vanuit Benidorm, maar 
het is dan ook een bergdorp uit een 
sprookjesboek. 

  GUADALEST > CALPE
Terug op de kustweg verschijnt na een serie 
tunnels een imposant en bizar natuurverschijnsel: 
een reusachtig rozerood schiereiland dat 
loodrecht uit zee oprijst. El Peñón de Ifach is 
onderwerp van ontelbare ansichtkaarten. Het 
rotseiland is een beschermd natuurreservaat, 
dat gratis toegankelijk is – klimmen naar de 340 
meter hoge top kan ook, mits je dapper bent, 
want de klim is spannend over smalle en steile 
paadjes. Aan de voet van het schiereiland ligt 
Calpe, een stadje vol monumenten, zoals de 
Baños de la Reina, de restanten van een 
Romeinse vispekelarij – en niet, zoals de lokale 
legende vertelt, het kuuroord van een Moorse 
koningin. Midden in het stadje woont rond een 
zoutpan een kolonie roze flamingo’s.
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  CALPE > XABIA
Na Calpe volg je de panoramische lokale weg 
langs de kust. Door het dorp Moraira, beschut 
gelegen aan een mooie baai, rijd je, afwisselend 
klimmend en dalend maar continu kronkelend, 
naar Xabia. In dit dorp tussen de amandel- 
boomgaarden staat de tijd al eeuwen stil. 
Plompe torens waken over de Middellandse 
Zee en fiere huisjes in de lokale natuursteen 
tosca omringen de oude fortkerk.

 XABIA > DENIA
Eventueel maak je een ommetje naar de 
vuuurtoren op de Cabo de la Nea voor een 
mooi uitzicht op zee, of je rijdt rechtstreeks 
naar Denia, een mondaine badplaats die in 
1986 even wereldberoemd in Nederland was 
toen quizmaster Willem Ruis er overleed. 
Hoogtepunt is hier letterlijk en figuurlijk de 
Moorse burcht, hoog boven het stadje op de 
Montgo, maar Denia is ook een prima plek  
voor een langgerekte tapastocht.

 DENIA > ALICANTE
Via de tolweg A7 zoef je terug naar Alicante, 
maar liever neem je de toeristische route door 
het bergachtige binnenland rond Alcoy, met 
tussenstops in mooie plaatsjes als Lorcha, 
Cocentaina, Alcoy en Jijona. 

 ALICANTE > ELX
Bij terugkomst in Alicante zit de rit er nog niet 
op. Hiervandaan volg je de N340 naar Elx. Het 
oorspronkelijke centrum van de provinciestad, 
L’Alcudia, is een belangrijke archeologische 
vindplaats, waar onder meer de Dama de  
Elche werd opgegraven, een 25 eeuwen oud 
borstbeeld dat nu in het archeologisch museum 
van Madrid is te zien. Maar een belangrijkere 
trekpleister is de Palmera, het reusachtige 
palmbomenbos dat in de 10e eeuw door de 
Moren werd aangeplant en vorig jaar door de 
UNESCO op de Werelderfgoedlijst werd gezet.

 ELX > SANTA DOLA
Vanuit Elx rijd je terug naar de kust. Santa Pola 
is zoet en ziltig; het stadje is bovenop Romeinse 
ruïnes gebouwd rond een honingkleurig fort,  
de zoutpannen zijn hier nog gewoon in gebruik, 
en in tegenstelling tot de meeste andere 
vissersdorpen aan de costa’s varen de vissers 
hier nog elke dag uit. Tien tegen een dat het 
visje op je bord nét niet meer spartelt. Vanuit 
Santa Pola is een plezierig boottochtje te maken 
naar het eilandje Tabarca; vijf kilometer uit de 
kust, 1.800 bij 400 meter, met één dorpje, een 
knap kerkje, vijftig eilanders en een puik 
uitzicht op de complete Costa Blanca.

REISDUUR

Deze autoroute kan alleen in één dag met de 
vlam in de pijp. Maar je bent op vakantie, dus 
maak er liever een lang weekend van; 
Alicante-Denia op dag één, door de bergen 
terug naar Alicante op dag twee en de uitstap 
naar Elx, Santa Pola en Tabarca op dag drie. 

AUTORIJDEN

Bij Sunny Cars huur je in Alicante of Benidorm 
een compacte auto, all-inclusive, vanaf € 137 
per week. Autorijden is aan de Costa Blanca  
fijn en veilig, alleen is het ’s zomers wel heel 
druk. Deze autoroute volgt goeddeels de N332, 
de doorgaande kustweg van Alicante naar 
Valencia, maar als die té druk blijkt, kun je 
uitwijken naar de tolweg A7, die iets meer 
landinwaarts dezelfde route volgt. Voorbij 
Benidorm kun je ook kiezen voor de lokale 
wegen die over de kliffen langs de kust 
kronkelen, maar alleen als je geen hoogtevrees 
hebt. De bergwegen vergen concentratie en 
sommige, zoals die naar Guadalest, zijn niet 
geschikt voor onervaren chauffeurs. Verder 
geen wolkje aan de lucht; zorg voor een volle 
tank en een goede wegenkaart, dan doet je 
huurauto van Sunny Cars de rest!

LINKS

 www.costablanca.org
 http://costablanca.startpagina.nl
 http://alicante.startpagina.nl
 www.benidorm.nl
 www.costablancamagazine.nl


