
Inwoners: 29.666

Niveau boven zeespiegel: [ADULTS-

COUNT]

Dichtsbijzijnde luchthaven: Alicante

Afstand tot luchthaven: 50 km

Afstand tot strand: [ADULTS-

COUNT]

Max. temperatuur: 40 ºC

Min. temperatuur: 12 ºC

Valuta: in Euro €

Alarmnummer: 112

Elektriciteit: 220-240V, 50Hz
Ronde stekkerdoos, 2 pinnen

Tijd: GMT+1 (Summer: GMT+2)
Canarische eilanden: GMT (Summer:
GMT+1)

CALPE
Het voormalige vissersdorp Calpe is vandaag één van meest populaire

bestemmingen aan de Costa Blanca, erg centraal gelegen de regio van

Valencia.

Calpe heeft een lange en rijke geschiedenis en wordt gedomineerd door

de Rots van Ifach, een torenhoge rots, die stijgt tot 332m boven de zee en

de stad.

De stad van Calpe mengt oud en nieuw perfect, met de oude Moorse wijk

en de moderne "Paseo Maritimo" (boulevard).

Er is ook een moderne jachthaven waar u een boottocht kunt maken naar

het nabijgelegen Benidorm.

Calpe is een prachtige bestemming voor families en vrienden.

CalpeCalpe
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REISINFORMATIE

Calpe
Op 70 km in het Noorden van de luchthaven van

Alicante en op 130 km in het Zuiden van de

luchthaven van Valencia, ligt Calpe.

Beschut door de Rots van Ifach, ligt Calpe, een

bekende toeristische bestemming, opvallend door

haar schone stranden, natuurlijke pracht en kliffen. De

emblematische rots in de zee is een representatief

voorbeeld van de Costa Blanca en is van overal te

zien.

Het Middellandse Zeeklimaat is perfect om er van de

natuur te genieten en u kan er het hele jaar door

activiteiten in de open lucht beoefenen. Er heersen

warme zomers en zachte winters met een gemiddelde

jaartemperatuur van 19 graden.

Van haar 29.600 inwoners in Calpe, is er 60% van

buitenlandse afkomst, volledig aangepast aan het

stadsleven.

Er zijn 14 stranden in Calpe en ze zijn allemaal

verschillend. In het Noorden, leidt een mooie

wandeling u langs rotsachtige, aangename en rustige

baaien. Langs beide zijden van de rots vinden we de

stadsstranden, zij blinken uit door hun blauwe vlaggen

die ze kregen voor hun milieu kwaliteit en hun

uitstekende services. Calpe heeft vijf kleine havens

met oneindig veel activiteiten. De meest bezochte is

de haven die zich aan de voet van de rots bevindt.

Het oude vissersdorpje en haar gekleurd historisch

stadsgedeelte, de musea en verzorgde urbanisaties

vinden de perfecte combinatie van geschiedenis en

modern karakter.

Er bestaan spectaculaire routes die u rond het

natuurlijk park van Ifach leiden, tot aan de top van de

rots. Vanop de boulevard van “Principe de Asturias”

die rond het park loopt, kan u genieten van een

prachtige zonsondergang.

Houdt u van de natuur, laat u dan verwonderen door

het natuurpark van “las Salinas”, haar flamingo’s en

andere autochtone diersoorten.

Calpe is een vriendelijk en toeristisch referentiepunt,

die trots haar traditie beschermt. 
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VOORDAT U OP REIS GAAT

Voor het geval u medische diensten vindt u op deze

pagina een aantal apothekers en ziekenhuizen.

Daarnaast vindt u hier ook informatie over

openingstijden en tippen.

Apotheken en 24-uurs service

Apotheken in Calpe bieden een na-sluitingstijdservice.

Dit houdt in dat nabij de apotheek op een bord

aangegegeven welke apotheken de nachtdienst

draaien en waar deze apotheek zich bevindt.

Apothekers zijn in Spanje goed opgeleide

professionals die vaak een eerste helpende hand

kunnen lenen. Als u een medicijn gebruikt en de

Latijnse stofnaam opschrijft dan helpt het in elk geval

in de communicatie.

Ziekenhuizen & poliklinieken

Mocht het tóch nodig zijn een arts op te zoeken dan

kunt u terecht bij óf een staatsziekenhuis of een

privékliniek. In geval van een privé kliniek is het erg

belangrijk vooraf te vragen wat de kosten zullen zijn

van de behandeling en welk deel daarvan wel of niet

vergoed worden door uw verzekering. Neem uw

verzekeringssnummer en -gegevens altijd mee in welk

geval dan ook. Calpe is een kleine plaats en voor een

groter ziekenhuis zult u iets verder moeten reizen.

Desalniettemin zijn er voldoende EHBO-voorzieningen

en een polikliniek (zie hieronder).

Openingstijden

De meeste winkels en bedrijven zijn open van

maandagochtend tot en met zaterdagavond van 9:30

tot 13:30 en van 16:30 tot 20:00. Veel kleine winkels

en boutiques sluiten zaterdagmiddag.  De grote

winkelcentra, supermarkten en grote warenhuizen zijn

de gehele dag open, zonder middagsluiting van 10:00

to 21:00 en sommige zelfs tot 22:00h. Regelmatig in

voor- en najaar zijn er ook diverse zondagen wanneer

deze centra geopend zijn. Bij de entree vindt u vaak

informatie over of het centrum die zondag geopend is.

Tippen

Wilt u een tip geven in Spanje? Een fooi geven is

gebruikelijk in Spanje, maar niet verplicht en zeker niet

bij het afrekenen van een drankje of dagmenu ('Menu

de Dia.'). Maar als het gaat om de iets duurdere

restaurants dan ligt het anders en tipt u als u heel

tevreden bent over de bediening en de kwaliteit van

het eten. Maar er zijn geen 10% of 15%-regels; vaak

laat men wat klein wisselgeld achter.

Tips

A) Ziekenhuis HOSPITAL MARINA SALUD DÉNIA

Relatief nieuw, groot en openbaar ziekenhuis op ca.

33 minuten rijden (via Tolwegen) ten noorden van de

plaats en is het streekziekenhuis van het

verzorgingsgebied en de comarca Marina Alta. Marina

Salud beschikt ook over een dienst spoedeisende

hulp.

Partida Beniadlà, 03700 Denia

Telefoon: +34 966 429 000

Website:

http://www.marinasalud.es/web/guest/institucional

E-mail: comunicacion@marinasalud.es

B) Hospimar 2000 & Clínica Europa

De private polikliniek is gelegen aan een groot

kruispunt en men spreekt er diverse talen, waaronder

ook Nederlands.

Carrer Corbeta, 7, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 839 463

C) Ziekenhuis & Polikliniek Benidorm

Groot privéziekenhuis en polikliniek op ca. 25

kilometer van Calpe.

Benidorm

Telefoon: +34 965 853 850

Website: http://www.clinicabenidorm.com/

E-mail: hospital@clinicabenidorm.com

D) Apotheker Farmacia Buigues Ferrer
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Uitstekend gelegen apotheker, nabij het strand. U

wordt er prettig geholpen.

Calle de Benidorm, 12,, 03710 Calp

Telefoon: +34 965 83 84 27

E) Apotheker Farmacia Calatayud Ivars

De apotheek ligt dichtbij het winkelcentrum Plaza

Central.

Calle del Conde de Altea, 32, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 830 076

F) Apotheek Farmacia Franco Calvo

Carrer Corbeta, 10, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 83 67 40
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NUTTIGE ZINNEN

Hallo

Hola

Tot ziens

Adios

Alstublieft

Por favor

Dank u wel

Gracias

Pardon

Disculpe

Hulp

Ayuda

Ja

Sí

Nee

No

Waar is het toilet?

¿Dónde está el baño?

Waar is...?

¿Dónde está ...?

Hoe veel kost dit?

¿Cuánto cuesta ésto?

Ik begrijp het niet

No entiendo

Ik spreek geen Spaans

No hablo español

Spreekt u Engels?

¿Habla inglés?

Kunt u het alstublieft herhalen?

Por favor, repita

Wilt u alstublieft een foto nemen?

¿Podría hacer una foto por favor?

Kunt u mij aanwijzen waar het is op deze kaart?

¿Podría indicarme en este mapa?

Ik wil graag een kaartje / enkeltje / heen- en

terugreis kopen

Quiero sacar un billete /solo ida / ida y vuelta

Ik wil graag naar ... reizen

Quiero ir a ...

Ik ben vegetarisch

Soy vegetariano

Ik ben allergisch voor melk / gluten

Soy alérgico a la leche / nueces / gluten

De rekening alstublieft

La cuenta por favor

Een bier alstublieft

Una cerveza por favor

Ik wil een glas witte wijn

Quiero una copa de vino blanco por favor

Ik wil een zwarte koffie

Quiero un café solo por favor

Ik wil graag een glas rode wijn

Una copa de vino tinto por favor

Ik wil koffie met melk

Quiero un café con leche por favor

Ik wil water

Agua por favor

Ik heb een dokter nodig

Necesito un médico

Ik zoek een apotheek

Necesito una farmacia

Ik zoek een ziekenhuis

Necesito un hospital

Busstation

Estación de autobuses

Politiebureau

Comisaría de policía

Treinstation

Estación de trenes

VVV

Oficina de turismo
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VERVOER

De Internationale luchthaven van Alicante, ook wel

bekend als El Altet (ALC) is de dichtstbijzijnde

luchthaven nabij Calpe, op iets meer dan 70km

afstand. Er zijn verschillende manieren om van het

vliegveld naar Calpe te reizen:

Openbaar vervoer per bus

Het busbedrijf ALSA biedt diensten aan die lopen

vanaf de luchthaven tot aan Calpe. Als u een directe

aansluiting heeft duurt de reis ongeveer 1 uur en 30

minuten of 2 uur met tussenliggende stops. The

ticketprijs is €8 voor een enkeltje. De vertrektijden

variëren sterk per dag van de week, tijdstip en

seizoen. Voor meer informatie en schema's kunt u dus

het beste kijken op de website van ALSA:

http://www.alsa.es/compra-y-horarios/

Trams

Er is geen directe tramverbinding tussen de

luchthaven en Calpe, maar wel met een overstap in

Benidorm. De beste route is de volgende: neem op

het vliegveld de tram van Luceros, L1 (lijn 1) met

stops in Luceros en Benidorm. Wissel van tramlijn in

Benidorm en daar neemt u de L9 richting Denia. De

tram stopt in Calpe. Voor meer informatie en

dienstregelingen - zie

http://www.tramalicante.es/page.php 

Taxi

Een taxi vanaf de luchthaven richting Calpe kost

ongeveer 100€ en de reisduur is ca. 1 uur.

Autoverhuur

Als u ook de omgeving van Calpe wilt verkennen (u

leest daar meer over in de sectie 'wat te zien en doen'

in Calpe), raden wij u aan een auto huren en deze

ruim vantevoren vooraf te reserveren. Voor de diverse

mogelijkheden kijkt u op http://www.spain-

holiday.com/carrental.html.

Als u met de auto reist vanaf het vliegveld naar Calpe,

kunt u de volgende route volgen (vrij overzichtelijk): u

neemt de AP-7 (tolweg) en u neemt vervolgens op de

AP-7 de afslag 63 of 64, beide gaan in de richting van

Calpe (het hangt er dus vanaf waar in Calpe u uw

appartement heeft gehuurd).  Kiest u liever voor de

langere, touristische route, dan neemt u de N-332,

Valencia-Alicante. 

Stadsbussen in Calpe

De busmaatschappij Ifach biedt lijndiensten die de

verschillende steden met elkaar verbindt, lijnen L1 en

L2.

Tips

A) Vliegveld Alicante El Altet

Alicante Airport (ALC) El Altet, ligt op 9 kilometer van

het centrum van Alicante en in de gemeente Elche.

Het vliegveld ontvangt een groot aantal binnenlandse

en internationale vluchten, in dat laatste geval met

name uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en

Duitsland.

El Altet Alicante, 03195

Telefoon: +34 913 211 000

Website: http://www.aena-

aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Alicante/en

B) Taxigroep Calpe

Dit taxibedrijf biedt diensten in en om Calpe. De

taxihalte is aan de Avenida Gabriel Miró.

Avda. Gabriel Miró, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 830 038

C) Autobuses Ifach

Busmaatschappij voor intra-stadsvervoer. De

lijndiensten verbinden o.a. het centrum van Calpe met

de stranden.

Plaza de la Constitución, 2, 03710 Calpe

Telefoon: +34 96 5835 591

Website: http://www.autobusesifach.es
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E-mail: info@autobusesifach.es
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TE DOEN & ZIEN

Calpe en de omliggende gebieden bieden geen tekort

aan dingen om te zien en te doen. Er zijn diverse

historische en culturele hoogtepunten zoals baden van

de koningin, het museum van archeologie en het

Festival Museum. Ook de natuur is hier een échte

attractie: neem bijvoorbeeld het beschermde park

Peñon de Ifach, het Las Salinas natuurpark en het

indrukwekkende uitkijkpunt Mirador Monte Toix.

Tips

A) Natuurpark of Peñón de Ifach

De Peñón de Ifach natuurpark is één van de kleinste

natuurreservaten van Europa, met een beschermde

oppervlakte van slechts 45 hectare. De 332 meter

hoge rots is een belangrijke mijlpaal van Calpe en de

thuisbasis van een gevarieerde kolonie aan flora en

fauna, waaronder een aantal zeldzame en bedreigde

soorten. Wandelen en klimmen zijn populaire

buitensporten die u hier prima kunt beoefenen.

Calpe

B) De baden der Koningin

Los Baños de la Reina oftewel koninginnebaden- zijn

een belangrijke archeologische site die naast de

strandboulevard van Calpe ligt. De overblijfselen van

een Romeinse vispekelfabriek uit de 2e eeuw zijn

goed bewaard gebleven. Hiervanuit werd onder

andere het product 'Garum' voorbereid voor de export,

een waardevol product indertijd. Garum is een soort

vispasta en werd verkocht in en geëxporteerd binnen

het hele Romeinse Rijk.

Calpe

C) Archeologiemuseum

Het Museum voor Archeologie biedt een kijk op het

leven in Calpe vanaf de 3e eeuw. Het biedt een

interessante variëteit aan opgravingen die zijn gedaan

in en rond het Calpe. Het museum zelf is gelegen op

een opgravingssite die bekend staat als "The

Portalet", de enige poort die toegang bood tot de

ommuurde stad in de 14e eeuw. Het gebouw waarin

het museum huist werd afgebroken in 1923 en

herbouwd in 1926 en het werd gebruikt als stadhuis

tot 1974.

Calle Francisco Zaragoza, Calpe

D) Festivalmuseum

Een museum gewijd aan de "fiesta". U vindt er een

uitgebreide collectie aan kostuums gedragen door de

Moren en Christenen tijdens hun traditionele feesten.

Het gebouw waarin het museum is gevestigd, was het

stadhuis en gerechtsgebouw van 1905 tot 1916.

Calle de la Libertad, 03710 Calpe

E) Las Salinas Natuurpark

Las Salinas Natural Park ligt in de buurt van bij het

Natuurpark Peñón de Ifach. De zoutwaterlagune is

een belangrijk beschermd gebied voor vogels voor

méér dan 170 verschillende soorten. De bekendste

daarvan is de flamingo (Phoenicopterus ruber) die u er

met honderden tegelijk kunt observeren.

03710 Calpe

F) Markt van Calpe

De wekelijkse markt wordt gehouden iedere zaterdag

op de Calle del Norte. De markt is 's ochtends

geopend en eindigt zo rond 13.30 uur, vóór de

lunchtijd in Spanje dus. Er wordt groenten en fruit

verkocht en een breed scala aan producten,

waaronder kleding, meubels, souvenirs, sieraden,

muziek en speelgoed.

Calle del Norte, 03710 Calpe

G) Calpe's old town

The whole of Calpe is richly steeped in tradition and

history. A walk around the narrow, windy and cobbled

streets of Calpe's Old Town are a must for any visitor

to the area. The old town was originally walled to

protect the inhabitants against the frequent attacks by

pirates from North Africa. Walking around it is like

stepping back in time.

03710 Calpe

H) Uitkijkpunt Mirador Monte Toix
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De Mirador Monte Toix biedt enkele van de beste

uitzichten aan de Costa Blanca. U heeft er uitzicht op

Altea en Benidorm in het zuiden en Calpe Peñón de

Ifach in het noorden. Hoewel u naar de top met de

auto kunt rijden, is het de moeite waard de korte

wandeling van ongeveer tien tot 15 minuten te maken.

03710 Calpe

I) Vismarkt van Calpe

De Calpe vismarkt is de thuisbasis van de beroemde

dagelijkse visafslag. De verse, dagelijkse vangst wordt

geveild vanaf maandag tot vrijdag, 17:00 tot 20:00 uur.

03710 Calpe
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DAGEXCURSIES

Calpe ligt op een ideale locatie om de schoonheid van

de Costa Blanca te ontdekken.

De stad ligt op slechts een paar kilometer van de witte

zandstranden van populaire vakantieplaatsen

Benidorm, Altea en Moraira en niet ver van het

natuurschoon dat Cova del Rull te bieden heeft. Niet

te vergeten het unieke uitzicht vanaf  Guadalest. En

als u liever een dagje even weg wilt van het strand

dan zijn pretparken Terra Mitica en Aqualandia ook

prima opties.

Hieronder een aantal ideeën voor een dagje eropuit

tijdens uw vakantie in Calpe.

Tips

A) Benidorm

Gelegen op ongeveer 50 km van Alicante en 150 km

van Valencia, Benidorm is een van de meest populaire

resorts in Europa. De stad heeft een spectaculaire

baai (in tweeën gedeeld door een rots) en wordt

gekenmerkt door kalme, heldere wateren. Er zijn

uitstekende voorzieningen en veel nachtleven. Ideaal

voor een dagje uitje met familie of met vrienden.

Benidorm

B) Moraira

Moraira ligt ongeveer 80 km ten noorden van Alicante

aan een stuk van de kust omgeven door bergen,

dennenbossen en wijngaarden. Het voormalige

vissersdorp is uitgegroeid tot badplaats en biedt een

volledig uitgeruste jachthaven, een gerenommeerde

vismarkt en vooral veel mooie stranden.

Moraira

C) Haven Marina Alta

Marina Alta Comarca is de naam van een kustplaats

in de provincie Alicante en wordt gekenmerkt door

achterliggende bergen, dalen en een ruige kustlijn, die

is de thuisbasis van vele resorts. In de omgeving vindt

u verschillende interessante natuurgebieden, zoals het

lagune natuurpark van Pego-Oliv.

Marina Alta

D) Altea

Altea is een toeristische stad ligt ongeveer 10

kilometer ten zuiden van Calpe en evenveel ten

noorden van Benidorm. De stad kijkt uit over een

prachtige baai met mooie witte zandstranden. Het

heeft één van de mooiste oude steden in de regio ("El

Fornet"), enkele interessante monumenten (inclusief

de unieke koepel van de Iglesia del Consuelo NS) en

talloze bars en restaurants met uitzicht op de

Middellandse Zee.De stad staat bekend om de viering

van de Fiesta de los Moros y Cristianos, dat wordt

gevierd eind september.

Altea

E) Themapark Terra Mitica

Terra Mitica is een groot themapark in Benidorm. Het

park is verdeeld in vijf thematische gebieden die

gebouwd zijn in de stijl van oude mediterrane

beschavingen: Griekenland, Egypte, Rome, het

Iberisch schierleiland en de eilanden van de

Middellandse Zee. Er zijn tal van attracties voor het

hele gezin.

Ctra Benidorm a Finestrat, Partida del Moralet, 03502

Benidorm

Telefoon: +34 902 020 220

Website:

http://terramiticapark.com/index.asp?idioma=_ing

E-mail: callcenter@terramiticapark.com

F) Aqualandia

Eén van de grootste waterparken ter wereld en het

eerste waterpark dat werd gebouwd in Spanje. Het

beslaat een oppervlakte van ongeveer 150.000

vierkante meter, met allerlei soorte attracties, zoals

glijbanen, watervallen, stroomversnellingen,

whirlpools, golfslagbaden, enz..). Er zijn diverse

restaurants, picknickplaatsen en winkels. De ideale

plek voor een dag vol plezier met het hele gezin.

Sierra Helada s/n, Rincón de Loix, 03503 Benidorm
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Telefoon: +34 965 860 100

Website: http://www.aqualandia.net/?lang=en

G) Guadalest & Kasteel

Guadalest is een klein dorp in de bergen op ongeveer

25 km van Benidorm. Het dorp herbergt nog steeds de

overblijfselen van zijn islamitische verleden: een

Arabische vesting en een kasteel uit de elfde eeuw.

Ook zijn er diverse musea, waaronder één met als

thema microscopen of lenzen! Het is de moeite waard

om hier rond te wandelen en te genieten van de

unieke architectuur van het dorp en het spectaculaire

uitzicht.

El Castell de Guadalest

Website: http://www.guadalest.es/index.php

H) De grotten van Rull

Bij toeval is dit spectaculaire ondergrondse

grottencomplex in 1919 ontdekt. De grotten liggen in

de ingewanden van de berg op een diepte van ca. 40

meter. U vindt er hoofdzakelijk stalactieten- en

stalagmietenformaties die uniek zijn in Europa. De

entree is ongeveer €5 voor volwassenen en €2,50

voor kinderen.

CV-712, 03789 Vall d'Ebo

Telefoon: +34 965 571 413

Website: http://www.lavalldebo.org/la-cova-del-

rull.html
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STRANDEN

Haar stranden zijn één van de belangrijkste attracties

van Calpe en het aanbod is heel erg gevarieerd: van

zandstranden tot kiezelstranden en beschutte,

afgelegen inhammen, waar u prachtig kunt duiken en

snorkelen.

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden voor een

heerlijke strandervaring in Calpe!

Tips

A) Playa Cantal Roig

Rustig zandstrand, 220 meter lang en 20 meter breed,

naast de vissershaven. Het strand beschikt over een

blauwe vlag-klassificering en bemand toezicht. Een

uistekend strand voor een dagje uit met de familie en

uitzicht op de rots van Calpe.

B) Playa el Arenal Bol

Druk en comfortabel strand met alle voorzieningen en

rolstoeltoegankelijk. U kunt er ligbedden, parasols en

watersportmateriaal huren. Erg geschikt ook voor

families met kleine kinderen.

Calle Holanda, Calpe

C) Playa Levante

Dit stadsstrand is geklassificeerd als Blauwe vlag-

strand en is 1 kilometer lang en 50 meter breed. Een

populair strand met veel voorzieningen en is eveneens

rolstoeltoegankelijk. Het heeft een hoge

bezettingsgraad.

Calpe

D) Playa Mallorquí

Gelegen aan de Noord-oost kant van Calpe, ligt dit

strand. Het is een smalle inham, half zandstrand, half

rotsen. Prachtig helder, blauwgroen water. Medium tot

hoge bezettingsgraad.

E) Playa Les Bassetes

Dit kleine kiezelstrand is 120 lang en 7 meter breed en

is met name geschikt voor snorkelen en duiken. Ook

vindt u er een zeilschool. De bezettingsgraad is laag

tot medium en het zwemwater is rustig.

Calpe

F) Playa Cala El Racó / Raconada del Port

Raconada is een prachtig, 150 meter en 20 meter

breed kiezelstrand , alleen toegankelijk via water en is

een ideale plek om te vissen, duiken of the snorkelen.

Het strand ligt aan de zuidkant van de haven van

Calpe, aan het einde van de weg Carretera del

Puerto.

Calpe - StrandenCalpe - Stranden
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UIT ETEN

Er zijn veel leuke plekken om uit eten te gaan in Calpe

en er is voor ieder wat wils. Hieronder vindt u een

aantal ideeën.

Tips

A) Puerto Blanco

Puerto Blanco ligt in het havengebied van La Canuta

en is één van de beste restaurants in Calpe. Het biedt

een gevarieerd en modern menu op basis van

seizoensgebonden producten. Een drie-gangen lunch

is ongeveer €30 (zonder wijn).

Urb. La Canuta Baja 35b, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 830 977

Website: http://www.puertoblanco.net/

E-mail: info@puertoblanco.net

B) Casa del Maco

Het Casa del Maco restaurant is gelegen in het Casa

del Maco Hotel, tussen Calpe en Benissa. De 18e

eeuw Spaanse finca is met zorg gerestaureerd en

biedt een spectaculair uitzicht over Calpe. Het

zomerterras is altijd een populaire eetgelegenheid. De

keuken is Frans - Belgische, gecombineerd met

Meditterraanse invloeden. De kwaliteit van het eten is

uitstekend. Een gastronomische lunch-menu wordt

aangeboden voor €25 op donderdag, vrijdag en

zaterdag (behalve in het hoogseizoen). Zie website

voor openingstijden en meer informatie.

Partida Pou Roig 15, 03720 Benissa - Lleus

Telefoon: +34 965 732 842

Website: http://www.casadelmaco.com

E-mail: macomarcus@hotmail.com

C) Arte Café

Een populaire en redelijk geprijsde plek om te

lunchen. Antonio Marchese, de Italiaanse eigenaar,

zorgt voor een fantasierijk, dagelijks menu met verse

ingrediënten. Een drie-gangen dagmenu kost

ongeveer €10.

C/ Corbeta, Apolo 7,, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 875 386

D) El Andaluz

Als u op zoek bent naar een traditionele paella dan is

dit de plek. El Andaluz is gespecialiseerd in

rijstgerechten en tapas. Het restaurant biedt een

uitstekende prijs / kwaliteit verhouding en is een

populaire plek onder de lokale bevolking. Een volledig

menu voor 1 persoon is ongeveer €20.

C/ Pintor Sorolla 21, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 835 566

E) Restaurant Baydal

Baydal is één van de bekendste en meest geliefde

restaurants van Calpe. Het restaurant is al geopends

sinds 50 jaar en het is gelegen in het hart van het

havengebied. Baydal is gespecialiseerd in vis en

zeevruchten. De prijzen zijn redelijk: voor minder dan

€20 per persoon kunt u er heel goed eten.

Carretera Puerto, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 831 111

Website: http://www.baydal.es

F) El Rincon de Calpe

Het hoekje van Calpe is een traditioneel en typisch

Spaanse bar / restaurant. Weggestopt in een rustige

zijstraat, biedt el Rincon de Calpe een aantal grote

lokale specialiteiten. De prijzen zijn zeer redelijk: een

rijstgerecht is ongeveer €15.

Calle de Óscar Esplá,, 03710 Calpe

Telefoon: +34 965 832 460
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FESTIVALS

De stad van Calpe heeft een jaarlijkse feestagenda

die bol staat van de evenementen.

Of u nu op reis gaat in de zomer of winter, naast de

zon en strand kunt u ook een gedeelte van uw

vakantie besteden aan het bezoeken van deze

feestelijke evenementen. Het merendeel daarvan vindt

plaats in Calpe zelf en in de buurt van het

gemeentehuis. Als uw vakantiedata samenvallen met

de fiestadata, dan is het een uitstekende kans om te

genieten van de feestlijkheden en deel uit te maken

van de gemeenschap van Calpe en haar inwoners.

Tips

A) Arabische en Christelijke Feesten

Van 19 tot en met 22 oktober wordt dit populaire feest

gevierd in Calpe. Het feest herinnert aan de

gevechten tussen de Arabieren en de Christenen. Het

Plaza Mayor plein, het gemeentehuis en de Plaza de

Colón zijn epicentra voor de festiviteiten. Er vinden

militaire optochten en religieuze processies plaats en

vuurspuwers doen eveneens duit in het zakje. Een

spectaculair festijn!

Calpe

B) Vreugdevuren van San Juan

In de nacht van 23 juni wordt San Juan gevierd en

worden de vreugdevuren op het strand aangestoken.

De aanbevolen plek in Calpe is het Arenal strand -

Bol. Vanaf 12 uur 's nachts genieten bezoekers van

kampvuren, eten, muziek en natuurlijk het feest op het

strand.

Calpe

C) Oktoberfest Calpe

Het bereoemde bierfeest van München wordt ook

gevierd in Calpe in de maand oktober. Een stukje

Duitsland in Calpe, waar de traditionele muziek,

kostuums, worstjes en een uitstekende Duitse bieren

de sterren van het feest zijn.Er staat een grote

feesttent opgesteld achter de tennisclub met gratis

toegang voor iedere bezoeker.

Calpe

D) Fallas San José

De Fallas vieringen worden gehouden in de dagen

voorafgaand aan 19 maart, de dag van San Jose. Het

begin van de festiviteiten vindt meestal plaats rond 16

maart met de openingspresentaties van Las Fallas. Ze

vangen aan met een smakelijke openingsceremonie

de "Chocolata" die wordt georganiseerd voor de

medewerkers van het festijn. De volgende dagen

barsten uit zijn voegen met paella, sangria, spelletjes

voor de kinderen en niet missen met de

gekostumeerde Fallas processies. Op de 19e maart

ten slotte wordt het feest afgesloten met een

luidruchtig vuurwerk, genaamd Mascleta.

Calpe

E) Fiestas del Carmen

Dit traditionele vissersfeest wordt ter ere van de

Virgen del Carmen wordt gevierd op 16 juli. De dag

begint met een mis en muziek van het Koor van Ifach,

gevolgd door Mascleta vuurwerk op Plaza Mayor. 's

Middags vindt een processie op zee plaats en wordt

afgesloten met prachtig.

Calpe

F) Virgen de las Nieves

Dit religieuze festival ter ere van de patroonheilige van

Calpe, La Virgen de las Nieves wordt gehouden

tussen de 3e en 12e augustus. Er worden bloemen

aangeboden aan de Maagd en de feestdagen bestaan

uit een processies, volksfeesten, dansen,

praalwagens, kostuums. Het is een prachtig

evenement, geschikt voor alle leeftijden en

doelgroepen.
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