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JELIEN MOERMAN BRENGT JE VAN DE KAART MET UNIEKE CATALAANSE PLEKJES 

HOTSPOTS VOOR EEN 
VERFRISSENDE SLOK OF DUIK 

Een adembenemend landschap en een sprankelende mediterrane kustlijn, daarmee voldoet

Catalonië aan alle voorwaarden voor een zonovergoten vakantie. Met versoepelingen voor

het reizen in het vooruitzicht, kan je nu alvast inspiratie opdoen voor je volgende trip! 

COSTA BRAVA,  
DE (GE)WILDE KUST

De Costa Brava, die verscholen ligt in de 

noordoostelijke hoek van de Spaanse regio 

Catalonië, strekt zich uit van de Franse grens tot 

aan de ‘Costa Brava-poort’ van Blanes. Ooit in 

de schaduw van de meer toeristische Costa’s 

van het vasteland van Spanje, gaan bekende 

reizigers hier al sinds de jaren zestig heen. 

Met een schat aan vissersdorpjes en levendige 

badplaatsen heeft de Costa Brava, ook wel 

de ‘Wilde Kust’ genoemd, zoveel te bieden.

Van de verborgen inhammen van Tamariu tot 

de ontspannende baaien van Tossa de Mar, je

bent nooit ver weg van prachtig goudkleurig 

zand. Als een hele dag op een strandstoel 

liggen niet echt je ding is, bieden de kustpaden 

die door de Costa Brava-regio lopen een

spectaculair uitzicht, van steile kliffen en 

uitgestrekte baaien tot moerassen en duinen.

Wanneer je het binnenland intrekt, word 

je getrakteerd op een visueel feest van

schilderachtige witgekalkte dorpjes, bezaaid 

met prachtige bloemen die in bloei staan. 

En dan zijn er nog die groene uitlopers van 

de Pyreneeën. Geen wonder dat kunstenaar 

Salvador Dali zo geïnspireerd was! 

Ook families worden niet vergeten aan de 

Costa Brava. De stad Girona is een fantastische 

plek om te genieten van levendige markten, 

terrasjes en straatartiesten, terwijl veel van de

ongerepte strandjes hier perfect zijn voor 

kinderen. Ooit een grens tussen de Arabische en

de christelijke wereld, is de ommuurde stad 

Girona een bezoek waard vanwege historische

schatten en panoramische uitzichten. Ook 

voor de fans van Game of Thrones is de stad

zeker een bezoek waard, want enkele delen 

van de populaire serie werden opgenomen 

op de trappen voor de kathedraal.

Het charmante stadje Begur, op zo’n uurtje 

rijden van Girona, tovert een glimlach op het

gezicht van elke nieuwe bezoeker. Playa de 

Aiguablava, misschien wel de mooiste van

de acht baaien en persoonlijk ook mijn 

favoriet in Begur, is even magisch. In het

hoogseizoen kan het een beetje druk worden, 

maar met de groene kliffen, de relaxte sfeer

en het fijne zand is deze beschutte baai zeker 

een bezoek waard. Wie van vis houdt, moet

zeker blijven dineren in Begur. Het stadje heeft 

namelijk de beste selectie aan visrestaurants

in de regio.

Eén van mijn andere favorieten, en minder 

toeristisch, is het stadje Pals. Pals staat bekend 

als één van de meest charmante dorpjes aan 

de Costa Brava. Gelegen op een heuveltop en

gebouwd rond een fort, heeft Pals haar 

middeleeuwse uitstraling goed behouden. Het

historische centrum en de lokale tradities en 

gastronomie worden tot op de dag van vandaag

gekoesterd, wat een uitstapje naar dit dorp echt 

bijzonder maakt. Het hele jaar door worden

er verschillende gastronomische en culturele 

evenementen georganiseerd en de omgeving is

gewoonweg adembenemend, met een ongerept 

strand, duinen, draslanden en rijstvelden. Naast 

al deze bezienswaardigheden organiseert 

Pals halverwege augustus ook een speciaal 

evenement, de ‘Nit d’Espelmes’, een avond 

waarop alle lichten in het dorp worden gedoofd 

en vervangen door kaarslicht. Meer dan 

10.000 kaarsen worden aangestoken om de 

architectonische schoonheid van Pals een unieke 

sfeer te geven, met artiesten van over de hele 
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wereld die openluchtconcerten geven in deze 

magische setting. Een evenement geïnspireerd 

door ‘Notte delle Candele’ die elk jaar wordt 

gevierd in het Italiaanse dorp Vallerano.

BRUISEND BARCELONA

Maar als we nu eens de zee met een frisse slok 

combineren? Dat kan vanuit Barcelona zelf!

De organisatie BarcelonaTours combineert 

namelijk een zeilcruise met een wijngaardbezoek. 

Dit avontuur van een halve dag vertrekt ‘s 

morgens vanuit Port Olimpic. De gids neemt 

je mee met een prachtige boot langs de kust 

richting Masnou, terwijl je de frisse mediterrane 

bries inademt. In de heuvels rond Masnou ligt 

Alta Alella, een prachtige wijngaard. Precies zo 

gelegen dat je een adembenemend uitzicht hebt 

over de zee. Maar het landschap is natuurlijk niet 

de eigenlijke reden voor de reis. Na een wandeling 

over het land krijg je de kans om de duurzame 

melanges te proeven die in deze wijngaard 

worden geproduceerd. Ze worden geserveerd 

met brood, kaas, ham en andere typische Spaanse 

tapas. Na deze onvergetelijke ervaring vaar je met 

de boot terug richting Barcelona. Puur genot!

Ben je toch iemand die van wat avontuur en 

4x4’s houdt, dan kan dat ook! Taca de vi is een

andere organisatie die geweldige wijnproeverijen 

organiseert. Met de 4x4-tour word je eerst

in een auto opgehaald bij je locatie in 

Barcelona, hét perfecte moment voor de

chauffeur om je al een beetje kennis te laten 

maken met de geschiedenis van de wijn en de

traditie van de Penedès. Wanneer je bij de 

wijngaard aankomt, krijg je een rondleiding in de

kelder van de wijnboer, met uitleg over de 

geschiedenis en het afwerkingsproces. Daarna

krijg je eindelijk de gelegenheid om de 

verschillende wijnen te proeven, met tot slot een

onvergetelijke tour rond de Can Bas-wijngaarden 

in een 4x4. Verhongeren zal je ook niet

doen, aangezien er een traditionele Catalaanse 

lunch wordt geserveerd tijdens de proeverij.

Yummy!

Mocht je toch een zee van tijd hebben tijdens 

je bezoek en openstaan voor iets helemaal

nieuws, dan hebben we een plan voor je! 

Wou je altijd al eens je innerlijke Picasso naar 

boven halen met een glas wijn in je hand? 

Dan is Arte Bar een perfect idee voor een

alternatief maar creatief uitstapje in Barcelona. 

Arte Bar, je raadt het al, een combinatie

van wijn en schilderen. Naast de materialen en 

de wijn heb je de medewerkers om je stap

voor stap door het schilderproces te begeleiden. 

Waarschijnlijk sta je zelf te kijken van je

creatieve kunsten. Hoe dan ook, 

lachen gegarandeerd!

Kortom, langs de Costa Brava zijn er 

indrukwekkend veel prachtige baaitjes en 

natuur, zoals dat van Begur, om helemaal 

tot rust te komen. De regio geeft je ook de 

kans om te genieten van de lekkerste verse 

vis en een goed glas wijn in een historisch 

centrum, zoals dat van Pals. Verken je liever 

Barcelona en omstreken, dan zijn er dus ook 

genoeg opties voor je. Hopelijk kunnen we 

het ongetwijfeld bizarre afgelopen jaar wat 

achter ons laten en opnieuw genieten van 

de kleine dingen, onder de Spaanse zon!

Hasta pronto!

Tekst: Jelien Moerman
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