
TOURS & TIPS

COSTA BRAVA

CALA-HOPPEN - 
MET DE AUTO 
VAN SANT FELIU 
NAAR TOSSA

20 KM OVER DE SECUNDAIRE WEG GI 682 
Het traject van een goede 20 km heeft van alles 
te bieden: een grillig rotslandschap met kloven 
en zo nu en dan wat pijnbomen, waar de 
woeste zee tegenaan beukt. Bij elke volgende 
bocht stokt de adem in uw keel. En u moet 
geen last van misselijkheid hebben als u hiervan 
wilt genieten. Op de markantste plaatsen 
nodigt een mirador (uitkijkpunt) uit om uit te 
stappen en het panorama in alle rust in u op te 
nemen. Ook is er volop gelegenheid om ergens 
te zwemmen. Tussen de woeste steenmassa’s 
liggen een paar van de mooiste stranden van de 
kust verscholen. 

Het traject over de GI 682 begint in Sant Feliu 
de Guíxols 1 . Al na een paar kilometer ziet u 
links van de weg de eerste stranden: Platja de 
Canyet 2  en Platja de Canyerets 3 , die via het 
plaatsje Rosamar zijn te bereiken, en daarna 

Platja del Senyor Ramón 4 . Het is de moeite 
waard bij mooi strandweer om over de ongeveer 
1 km lange, steile weg bij km 35 omlaag naar de 
kust te rijden en daar het – in het hoogseizoen 
hoge – parkeergeld te betalen. Hier ligt namelijk 
een naaktstrand dat voor bebouwing behoed is 
gebleven en dat met zijn grove, goudgele zand 
een van de mooiste stranden van de Costa 
Brava is.  
 
Terug op de GI 682, komt u vervolgens langs de 
wat stenige Platja de Vallpresona 5 , die in een 
diep dal ligt, en de bij het gelijknamige dorp 
behorende Cala Salionç 6 , waar het ’s zomers  
al snel druk is. Rijd hier niet meteen omlaag, 
maar geniet bij het uitkijkpunt ook even van  
het weidse uitzicht. Misschien wilt u bovendien 
een kort uitstapje maken naar de Ermita de 
Sant Grau 7 . Bij deze neogotische bedevaarts- 
kerk uit de 19e eeuw hebt u een fantastisch 
uitzicht vanaf een hoogte van 360 m.  
 
Na de Cap Pentiner 8  en vervolgens nog een 
mirador bereikt u bij km 28 de baai Cala 
Giverola 9 , die samen met de aangrenzende 
heuvel min of meer in beslag wordt genomen 
door het clubhotel Giverola. Een tussenstop  
om te zwemmen is hier hooguit aan te raden 
buiten het hoogseizoen, maar het is toch al 
moeilijk hier een parkeerplek te vinden.  
Bij de naburige smalle baai Cala Pola ligt dan 
weer een camping, waardoor zwemmen hier 
ook maar in beperkte mate mogelijk is.  
Na de smalle stenige baai Cala Bona 10 en  
nog een laatste mirador komt u na een verdere 
3 km ten slotte uit in Tossa de Mar 11.  

Twee dingen hebt u voor deze tocht nodig: een auto en een fototoestel. Enerzijds gaat 
het hier om een van de meest woeste stukken van de Costa Brava, anderzijds loopt  
de secundaire weg zo dicht langs de kust dat u het panorama om zo te zeggen op een 
presenteerblaadje krijgt aangeboden. Terwijl u over een bochtige weg langs de steile 
kust rijdt, volgt het ene spectaculaire plaatje op het andere. En tussendoor nodigt een 
aantal sprookjesachtige stranden en baaien uit tot een duik in het water. 

Als u last hebt van wagenziekte, kunt u de  
vele scherpe bochten beter mijden of even - 
tueel een pilletje nemen. Verder moet u in  
het hoogseizoen over genoeg tijd en geduld 
beschikken - op de bochtige weg stagneert het 
verkeer al snel of vordert slechts heel langzaam, 
omdat men onderweg ook van het uitzicht wil 
genieten. 

Behalve een camera is het ook fantastisch om 
een picknickmand mee te nemen – zelfs al 
nodigt het weer niet uit tot zwemmen, dan nog 
kunt u wel bij een baai een pauze inlassen als er 
geen al te sterke wind staat. Het uitzicht is er 
schitterend. 

Een mooie zwemlocatie biedt de baai voor 
naaktzwemmers Platja del Senyor Ramón, die  
u na een autorit van ongeveer 1 km bereikt.  
Als u het strandbezoek wilt combineren met 
een wandeling, kunt u de afdaling ondernemen 
naar de paradijselijke baai Futadera 12: al tussen 
de Cala Salionç en de Cala Giverola. Vaak hebt  
u het ongeveer 100 m lange, tussen rotsen 
ingeklemde strand met turkooisblauw water 
voor u alleen. Bij een poort bij km 29 vindt u de 
toegang via een trap. Parkeer voorzichtig langs 
de weg. 

Als u hier meteen ook maar wilt blijven, bent u 
welkom op de comfortabele Vaya Camping 1 . 
Behalve een zwembad en een tennisbaan  
staan er ook volledig ingerichte tenthuizen  
klaar (km 4, Cala Pola, tel. 972 34 10 50,  
www.vayacamping.net, eind meisept., 
staanplaats € 16-25, per persoon € 4,30-6,70).
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Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-costa-brava.html

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


