COSTA DE ALMERIA

Inleiding over de bestemming:
In het zuiden van het schiereiland ligt de kust van Almería aan de Middellandse Zee. Het landschap is er
heel kenmerkend: soms helemaal verlaten, soms volgestouwd met serres, bergachtig en met steenstranden
of met duinen. Almería biedt tal van mogelijkheden voor plezier en ontspanning.
Langs de meer dan tweehonderd kilometer lange kuststrook toont Almería het beste van zijn stranden,
kreken en kusten. Een landschap waarin u de sporen van dorpen en oude beschavingen kunt bewonderen.
Samen met de monumentale Alcazaba of de Torres Vigías en kastelen geven ze de kust van Almería een
spectaculair uitzicht.
Almería biedt langs de hele kust een ruim aanbod aan watersporten. Van de dertig jachthavens in
Andalusië, zijn er zeven die ongeveer drieduizend ligplaatsen tellen. Met dat cijfer doet Almería veel
beter dan het nationale gemiddelde van 424 ligplaatsen per haven.
De toerist kan er zijn vakantie op een oneindig aantal manieren doorbrengen en daarbij genieten van zee,
strand, vrije tijd en sport.

Hoe er geraken vanuit België?
Almeria in Spanje om te ontdekken

Hotelaanbod
Overzicht van de hotels in de provincia van Almeria
Accommodatie Almanzora
Accommodatie Région Almeria. Cabo de Gata. Nijar
Accommodatie Région Alpujarra
Accommodatie Région Levante
Accommodatie Région Los Velez
Accommodatie Région Poniente
Accommodatie Filabres

Nuttige adressen
- Onthaalbureaus
Incoming Reisbureau

- Gidsenverenigingen
Zelfstandige officiële gidsen

- Andere verenigingen van belang (actief toerisme)
Dienst voor Toerisme en Informatie Punten
Congres Paleizen en OPC’s
Toeristische segmenten – Provinciale Musea

Tien redenen om de bestemming te bezoeken
1. Natuurpark Cabo de Gata: Een plek waar de natuur zich grillig wilde tonen en zo een reeks plaatsen
van vulkanische oorsprong creëerde, waardoor dit park een van de grootste beschermde land- en
zeereservaten van heel Europa is. Mis het niet wanneer u de kust van Almería bezoekt.

2. Een zee van stranden: Andalusië telt niet minder dan 1000 kilometer kust naar ieders smaak. En in
Almería bevinden zich authentieke maagdelijke paradijzen, kreken, helder water en fijn zand. Duizenden
reizigers bezoeken elk jaar opnieuw de landschappen van Cabo de Gata, de stranden van Mónsul, de
Playa de los Muertos, of de Playa de los Genoveses voor surfers. (FOTO 2)

3. Het sterrentoerisme: De heldere en klare hemel maakt van de provincie een ideale plaats voor het
turen naar sterren en sterrenbeelden met aantrekkelijke locaties zoals Calar Alto. In de provincie Almería
bieden vele gemeenten hun bezoekers de mogelijkheid om naar het licht van de sterren te kijken, hoewel
de trekpleister zonder twijfel de sterrenwacht van Calar Alto is.

4. Tabernas, waar de spaghettiwestern thuis is: Films als Lawrence of Arabia, Conan the Barbarian,
Indiana Jones and the Last Crusade, 800 balas of The Good, the Bad and the Ugly, Australia of Exodus
werden allemaal in Tabernas opgenomen. Via de route van Leone naar Spielberg komt u de decors van
de meeste van deze films tegen. De film is uw bestemming.

5. De rode diepzeegarnaal van Garrucha: Deze garnaal wordt beschouwd als een van de heerlijkste
schaaldieren van de Middellandse Zee. De garnaal van Garrucha is een schaars en beperkt goed. U kunt
de rode diepzeegarnaal in vele goede Spaanse restaurants proeven maar nergens vindt u ze zoals ze in
Garrucha wordt opgediend: gegrild, vers gevangen en vers bereid.

6. De posidonia-zeegrasvlakten: Een natuurschat die de zeebodem van de kust van Almería groen
kleurt: Er zijn steeds meer duikliefhebbers (zowel amateurs als professionals) die de provincie als
bestemming kiezen. Ze worden aangetrokken door de natuurlijke schoonheid onder de zeespiegel die zich
vertoont aan wie durft te duiken en deze geprivilegieerde habitat kent.

7.- Las ecoaldeas. Een ideaal bezoek voor de liefhebbers van het 'slow life' en voor wie graag aan
ecotoerisme doet. De provincie telt diverse duurzame projecten die inzetten op een verantwoordelijker
en milieuvriendelijker toerisme. Als toerist kunt u ook op een duurzame manier nieuwe plaatsen leren
kennen en ervaringen opdoen. Los Molinos del Río Aguas in Sorbas en El Cortijo Los Baños in
Lucainena de las Torres zijn daar voorbeelden van.

8.- Smaken en landschappen van de Levante Almeriense:: Door de ongelooflijke uitkijkplaatsen van
Mojácar, het gastronomische spektakel van de vismijn van Garrucha, een uiterst merkwaardig cultureel
erfgoed en enkele filmlandschappen van Vera is de Levante Almeriense een van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van de provincie.

9. Een authentieke green met zicht op de Middellandse Zee: Almería is voor alle golfliefhebbers ter
wereld een fantastische bestemming geworden. Met zijn recordaantal dagen zon per jaar en het gevoel
dat u krijgt wanneer u uw swing tussen de zee en de woestijn oefent, is deze provincie een ideale
bestemming voor wie eens iets anders zoekt.

10. De citadel van Almería. Dit is een van de grootste citadels die de Arabieren in Spanje hebben
gebouwd en kan vanaf elke plaats in de stad Almería worden gezien. Het is samen met de kathedraal een
van de meest kenmerkende toeristische plaatsen van Almería. Het monumentencomplex van de citadel en
de Murallas del Cerro van San Cristóbal werden uitgeroepen tot cultuurgoed.

Nieuwigheden op de bestemming
Nieuwigheden over Astro-toerisme

Niet te missen
Een must om te bezoeken
Provinciale Musea

Belevingen en events
5 belevingen die u op de bestemming kunt doen:
1.

Wateractiviteiten aan de kusten van Almería: De provincie Almería biedt verschillende
mogelijkheden voor liefhebbers van wateractiviteiten, zowel in als op zee. Denk maar aan
duiken en snorkelen of speciale routes in een kano, windsporten zoals kitesurfing of windsurfing,
excursies met boot of zeilboot, catamaran en opblaasboten. Er zijn tal van mogelijkheden om
maximaal te genieten van wat u allemaal aan de kusten van Almería kunt doen: Bedrijven:
Aquatours, Subparke of James Cook. Een lijst met bedrijven vindt u HIER

2.

Door de woestijn van Tabernas. Voor liefhebbers van film of natuur, maar ook voor de
nieuwsgierigsten onder ons is een tocht door de woestijn van Tabernas een unieke ervaring. Het
is het enige woestijngebied op het Europese continent. Dankzij bijzondere klimatologische
omstandigheden zijn er vele soorten landschappen te zien. Zo veel zelfs dat u soms denkt dat u
in Europa, Mexico, Jordanië, Israël of Marokko bent. Bedrijf: Malcaminos

3.

Fort Bravo, Oasys Minihollywood. Dorpen uit het wilde westen verwachten u in Fort Bravo
en Oasis Minihollywood in Tabernas, Almería. Vele westernfilms uit Hollywood werden in
Andalusië gedraaid, en meer bepaald in Tabernas. Fort Bravo is een authentiek westerndorp
op 2 km van Tabernas. Het werd gebouwd toen regisseur Sergio Leone locaties zocht voor zijn
spaghettiwestern en op deze spectaculaire woestijnvlakte botste waar hij besloot het dorp te
bouwen. Oasis Minihollywood is een ander dorp in pure westernstijl waar u van diverse
spektakels kunt genieten. Bedrijven: Fort Bravo y Oasis Minihollywood.

4. Astronomie in Cabo de Gata: Ontdek een van de best bewaarde nachtelijke hemels van de
hele Middellandse Zeekust. Met zijn aangename temperaturen en heldere hemels is Cabo de
Gata een ideale plaats om de nachtelijke hemel te verkennen. Door de waarneming van de
sterren, de astronomie en gastronomie, de nachtwandelingen en oriëntatie met behulp van de
sterren of de cursussen nachtfotografie wordt u meteen verliefd op de hemels van Andalusië.
Bedrijven: Astronomía Cabo de Gata,

5.

Adrenaline en landschappen op het ritme van de pedalen. Wanneer u Alpujarra Almeriense
bezoekt, stellen we u drie ideeën voor om de streek te doorkruisen: Per fiets, in een 4x4 of via
de wandelpaden. Dit zijn andere manieren om te genieten van een van de beste uitkijkplaatsen
van de Alpujarra Almeriense. Bedrijven: Nevadensis

Kalender met culturele en sportevenementen: - Raadpleeg onze website
http://www.andalucia.org/fr/agenda-devenements/?set_language=fr

STAD VAN ALMERIA
Monumenten
Monumenten van de stad van Almeria

Toeristische trein – stad Almería
Route van ongeveer 55 minuten door het historische centrum
De rit van dit toeristische voertuig loopt door het historische centrum. De 54 passagiers die bij elke rit
plaats nemen, bezoeken bijna een uur lang de meest kenmerkende plaatsen van de stad, zijn meest
representatieve hoekjes en monumenten, zoals de Plaza Circular, de Plaza Maestro Rodríguez Espinosa,
de Plaza de la Catedral of de Puerta Purchena.
Beschikbaar op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Vertrek: Plaza Emilio Pérez (Plaza Circular), onderaan de Paseo de Almería.
Voormiddag: 11.00, 12.00 en 13.00 u.
Namiddag: 16.30, 17.30 en 18.30 u. (juli en augustus: 18.00, 19.00, 20.00 en 21.00 u.).
Speciaal tarief: € 3 (te betalen door alle gebruikers behalve kinderen van een jaar oud of minder).

TOEGANKELIJK VOOR MINDERVALIDEN.

