De kust van Barcelona

Meer dan tien kilometer kust om te genieten van diverse natuurdomeinen,
stranden, gastronomie, feesten, tradities en rijk cultureel erfgoed. De kust van de
provincie Barcelona bestaat uit: Maresme, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf,
Vallès Occidental en Vallès Oriental. Een toeristische zone met voor ieder wat
wils, op korte afstand van de stad, waar je de idyllische, groene landschappen en
de helderblauwe zee kunt ontdekken met een zacht klimaat doorheen het hele
jaar.

De stranden van de kust van Barcelona, een toeristische bestemming
voor families
Langs de kust van Barcelona zijn er zeer gevarieerde stranden terug te vinden, enkele
grote en uitgestrekte zoals die van Calella, Santa Susanna en Casteldefels, en enkele
verborgen baaien zoals la Vinyeta of Garraf, allen beschikken ze over goudkleurig
zand en kristalhelder water. Bovendien pronkt het merendeel met de ‘Blauwe Vlag’
kenmerk dat duidt op de kwaliteit van de stranden.
Stranden zoals Calella en Santa Susanna, en anderen zoals Pineda de Mar en Malgrat
de Mar werden bestempeld met het officiële kenmerk ‘Toeristische Bestemming voor
Families’ (Destino de Turismo Familiar (DTF)). Hier kunnen families met hun kinderen
terecht voor kinderopvang, speelzones, babysitters en talrijke ludieke, culturele en
sportieve activiteiten voor alle leeftijden.
Voor liefhebbers van sport en wateractiviteiten zijn er langs de hele kust clubs, scholen
en gespecialiseerde organisaties waar je kunt surfen, kajakken, jetskiën,…en
bovendien regelmatig races kan zien, waarvan sommigen internationaal bekend zijn.

Charmante dorpen en steden
Dankzij haar verleden van landbouw, visvangst, zeehandel, de haveninfrastructuur en
de nijverheid is de kust van Barcelona een zeer unieke streek.

De traditionele markten en festivals, regelmatig gevierd in de dorpen, geven een
onvergetelijke ervaring. Daarnaast zijn er commerciële centra aanwezig zoals La Roca
Village, een ‘fashion outlet center’ in La Roca de Vallès.
De gastronomische producten, die toebehoren aan een traditionele, creatieve en
mediterrane keuken, zijn een goede reden om de dorpen en steden van de zes
territoria die de kust van Barcelona omvat, te bezoeken. Tijdens deze rondreis is het
ook aan te raden het architectonische en artistieke erfgoed waarover de zone beschikt
te bezichtigen en zo de authentieke stromingen van Catalonië te observeren: de
Modernistische en Romaanse kunst.

Kwalitatieve gastronomie
De gastronomie is gebaseerd op diversiteit en originaliteit van producten van hoog
niveau. De combinatie van producten afkomstig uit de mediterrane visvangst en
producten verworven uit de landbouw, resulteren in een mozaïek van aroma’s, kleuren
en smaken. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de biologische teelt.
Aan de kust van Barcelona proef je van streekgerechten zoals mongeta del ganxet
(kleine bonen), pollastre van Pota Blava (eend), asperges van Gavà of erwten van
Llavaneres.

Een bevoorrechte en verrassende natuur
Het binnenland van de kust van Barcelona is dankzij haar beschermde natuurgebieden
en bergketens, zoals de keten van Prelitoral en Litoral, ideaal om te wandelen,
klimmen, mountainbiken en paardrijden.
Om te genieten van deze verrassende landschappen, raden we de volgende parken
aan: het park van Montnegre i el Corredor, het Natuurpark La Montaña de Montserrat,
de Delta van Llobregat, het Park van Garraf en het Natuurpark van Montseny.
Het klimaat, bestaande uit warme zomers en zachte winters, bied je de mogelijkheid
om gedurende het hele jaar te genieten van deze natuurzones.

Feesten en tradities
Door het bedrijvige, creatieve en feestelijke karakter van de bewoners van de kust van
Barcelona worden de tradities vandaag nog met veel hartstocht nageleefd. Een goed
voorbeeld hiervan is de Corpus in La Garriga en in Sitges, een feest waarbij de straten
gevuld worden met bloemen van duizenden kleuren.
Maar, zonder twijfel, zijn de castells (menselijke torens) een van de meest bekende
tradities, deze werden dan ook door UNESCO erkend als Immaterieel Cultureel
Werelderfgoed. Hun oorsprong ligt in de 18e eeuw maar wordt vandaag nog steeds
goed behouden, met Vilafranca del Penedès als een van de meest symbolische
plaatsen.
Daarnaast kan je tijdens de festiviteiten in de steden en dorpen aan de kust van
Barcelona diverse spektakels aanschouwen met reuzen, vuurwerk, dans optredens en
melodieën gekend sinds mensenheugenis.

