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VAMOS

5

TIPS

a la

PLAYA

Costa Brava

TIPS OM DE OMGEVING TE ONTDEKKEN!

om de Spaanse Costa Brava te ontdekken

Vamos a la playa, de Spaanse Costa Brava wel te verstaan.
Dit is een 200 (!) kilometer lange kuststrook van de Middellandse Zee in de provincie Girona, Catalonië. Dé place to be
voor een zon, zee en strandvakantie, maar ook een mooie
omgeving om talloze uitstapjes te maken. En dan is het
natuurlijk ideaal als u met eigen auto op vakantie bent!
Bent u op vakantie met het hele gezin, inclusief (jonge)kids?
Ook dan is er genoeg te beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een dagje in avonturenpark "Arbre Aventura" in Lloret?
Of naar waterpark "Aquadiver" in Platja d'Aro? Wij geven 5
tips om de Spaanse Costa Brava te ontdekken!
Tour vanaf

€89

Naar Girona vanuit Barcelona

p.p.

Op deze dagtrip vanuit Barcelona breng je een bezoek aan de stad
Girona in het noordoosten van Catalonië, voordat je verder (of terug)
reist langs de Costa Brava kuststrook naar het dorpje Sant Feliu de
Guixols. In Girona is de oude joodse wijk met haar Arabische baden en
de beroemde cathedraal een bezoekje waard. Ben je er op zaterdag?
Loop dan over de wekelijkse markt en plan een Girona Food Tour
(www.gironafoodtours.com). Wat kan je verder verwachten? Prachtige
oude steden, schitterende uitzichten en heerlijk eten uit de traditionele
Spaanse keuken!

Dali en Costa Brava Tour

Tour vanaf

€138
p.p.

Ontdek de Costa Brava tijdens deze dagtour. Bezoek het
theatermuseum Dali in Figueres, bekijk het dorp Cadaqués dat vaak
wordt gebruikt in de schilderijen van Dali en loop rond in Port Lligat, de
baai waar deze schilder woonde. Heb je aan het einde van de dag nog
tijd over? Besluit de dag dan met een wijnproeverij, wat olijfjes en
andere heerlijke Spaanse tapas.

Ruins of Empuries

Tour vanaf

€84
p.p.

Deze oude ruïne stad is zeker een bezoekje waard.
Een tour door dit eeuwenoude dorp dat nog volledig
bewaard is gebleven is indrukwekkend. Zowel de
Griekse als de Romeinse oudheid is in deze
opgravingen nog bijna voelbaar.

Nationaal park La Garrotxa
Dit vulkanische natuurpark op ongeveer 20
minuten rijden van Van der Valk Hotel Barcarola
heeft een prachtig stuwmeer "Banyoles". Hierop zijn
in 1992 de Olympische roeiwedstrijden gehouden.

Tour vanaf

€19
p.p.

Castillo de Tossa de Mar

Tour vanaf

€59
p.p.

Een stuk wandelen is natuurlijk ook heerlijk!
Wandel langs de kustlijn van de Middellandse Zee
naar Castillo de Tossa de Mar. Een prachtige hiking
tour waarbij je het zo zwaar kunt maken als je zelf
wilt. Op de teenslippers door het zand of met de
wandelschoenen door het binnenland!

Ontdek het zelf!

Het grootste voordeel van met eigen auto op vakantie zijn,
is dat je de directe omgeving ook zonder Tripadvisor tours
kunt gaan ontdekken Rondom Van der Valk Hotel Barcarola
zijn er voldoende hotspots en activiteiten. Onze suggesties:
Platja d'Aro is de winkelboulevard van de Costa Brava.
Op vrijdag vindt je hier de wekelijkse markt en terrasjes
genoeg om even op neer te ploffen. Ook in vissersdorpjes
Sant Feliu de Guixols en Palamos is er wekelijks markt.
In Catalonië zitten een aantal mooie Spaanse Bodegas,
waaronder de bekende Bodegas Perelada, Cavas Codorniu
en Empordàlia. Het is absoluut de moeite waard om hier
een (of meerdere) wijntjes te gaan proeven.
Ook qua sportieve activiteiten doet de Costa Brava niet
onder: SUP-boarden, kanoën, (water)fietsen, duiken, golfen
of paardrijden, alles is mogelijk en binnen handbereik.

Van der

VALK HOTEL
Barcarola

Het 3* Van der Valk Hotel Barcarola ligt in de stad
S'Agaró en is slechts 50m van het Platja (strand) Sant
Pol en de azuurblauwe zee verwijderd. Dit is het
meest romantische deel van de Costa Brava, bekend
vanwege de centrale ligging. In de directe omgeving
van het hotel zijn er haltes voor het openbaar vervoer.
In de buurt (ca. 3 km) vindt u tal van mogelijkheden
om te winkelen, evenals diverse bars, pubs en
discotheken. Het stadscentrum is met een wandeling
van een half uur gemakkelijk te bereiken. Boekt u een
autovakantie naar Hotel Barcarola in Spanje bij
Van der Valk Vakanties? Dan krijgt u het volgende:

Faciliteiten
Eigen Fitnessclub
Tucan Beach Restaurant
Casita Tapas & Cocktails
Boot- en fietsverhuur

✔ Overnachting in het gewenste kamertype
✔ Gewenste verzorging: logies + ontbijt of halfpension
✔ Gevulde minibar (inclusief frisdrank en water)
✔ Welkomstdrankje bij aankomst in het hotel
✔ Gratis gebruik van de fitnessruimte
✔ Parkeergarage (a €10,- per nacht)

Hotelkamers
Hotel Barcarola beschikt over luxe (standaard) kamers en
verschillende junior en duplex suites, geschikt van 2 tot 4
personen en met balkon of terras te boeken. Daarnaast
beschikt het hotel ook over 14 appartementen, 2 penthouses
en zelfs een apart Catalaans huis direct naast het hotel. Deze
accommodaties zijn geschikt van 2 tot 8 personen:
Luxe kamer met balkon of terras (2p)
Junior Suites met balkon of terras (4p)
Duplex Suites met balkon of terras (4p)
Appartementen Mediterraneo, Costa Brava,
Girona en Cadaqués (6p)
Appartementen Barcelona en Tarragona (8p)
Catalaans huis (4p)
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Verblijf in één van de luxe

Penthouses

Penthouse Andorra (wellness suite, 2p) is gerenoveerd
en beschikt over een slaapkamer met een kingsize bed,
een privé sauna en een (verwarmde) jacuzzi op het terras.
Penthouse Montserrat (2p) heeft een dakterras met privé
zwembad, ligstoelen en een barbecue. Daarnaast is er
een Amerikaanse keuken en een ruime slaapkamer
met badkamer ensuite.

