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ESCAPADES

COSTA BRAVA
BENVINGUTS
AL PARADÍS!
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Els alts penya-segats arran de costa, els
frondosos boscos de pins, les precioses cales
d’aigües cristal·lines i les sortides de sol
espectaculars, són les característiques que fan
de la Costa Brava tot un paradís per als sentits.
Per Esther Serra Fotografies Oficines de Turisme de Begur, Blanes i Palafrugell

P

assejar pels camins de ronda de cala
en cala, amb el blau intens del Mediterrani com a teló de fons, els arbres
fent-nos ombra al nostre pas, les roques marcant-nos el camí, i l’aire pur i el sol com a companys de trajecte, no té preu.
I, per gaudir-ne, no hem d’estar-nos tancats hores i hores dins d’un avió, ni canviar
moneda, ni practicar idiomes... Amb una hora
de cotxe n’hi ha ben bé prou. De Blanes a Portbou, la costa gironina té moltes coses meravelloses per oferir-nos: pobles medievals com
Pals o Peratallada, el Parc Natural del Cap de
Creus, els Aiguamolls de l’Empordà, les Illes
Medes, la badia de Roses, les ruïnes d’Empúries, els jardins de Cap Roig, i pobles plens d’encant i història com Cadaqués, Roses, l’Escala,
l’Estartit, Palamós, Platja d’Aro, Sant Feliu de
Guíxols, Lloret de Mar, Peralada o Figueres.
Blanes és la porta d’entrada a la Costa
Brava. La vila es troba al peu d’un turó coronat per les restes del Castell de Sant Joan,
del qual se’n conserven la torre, fragments
de mur i la capella. També en destaca l’església de Santa Maria, del segle XVI, un notable exemplar gòtic amb una gran rosassa de
la façana principal. La vila, a més de precioses platges, disposa d’un ampli port esportiu
i pesquer.

Activitats
A la Costa Brava s’hi poden fer un
munt d’activitats lúdiques i esportives.
Al mar es poden practicar tota mena
d’esports nàutics com windsurf, patí
català a vela, kitesurf (a l’estiu només
en algunes platges), esquí nàutic,
wake board, moto aquàtica,
submarinisme, caiac, etc., així com
participar en cursets per aprendre’n.
També es pot fer senderisme a través
dels camins de ronda, tot resseguint
el GR92, que a Catalunya consta de
580 km i que no se separa gaire del
mar; practicar cicloturisme o btt per
una àmplia xarxa de camins rurals,
paratges en plena naturalesa
allunyats de les grans vies de
comunicació, i jugar a golf o pitch &
putt en les nombroses instal·lacions
que hi ha a la zona.

Un dels esdeveniments més coneguts a l’estiu són el Focs, que tenen més de cent anys
d’història i que enguany tindran lloc del 22
al 27 de juliol (www.blanes.net/focs), amb
un castell cada nit. El Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava és un
dels més reconeguts a nivell mundial.
Calonge és un altre poble de visita obligada. S’hi pot gaudir tant del mar com de la
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Paisatge
1. La cala El Golfet, a Calella de
Palafrugell, és de fina sorra i aigües
cristal·lines. 2. La platja de Blanes, amb el
Castell de Sant Joan coronant el turó.
3. El Mas Ponsjoan, un dels més antics de
Calonge, amb el massís de les Gavarres
al fons. 4. Les precioses cases indianes,
al centre històric de Begur, confereixen
un encant especial a la vila. 5. Calella de
Palafrugell, esquitxada de cales, manté
l’encant d’un petit poble de pescadors.
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muntanya, ja que disposa de platges de gran
bellesa i qualitat com les de Sant Antoni, Cala
Cristus-Ses Torretes, Torre Valentina i es Monestri, i, alhora, és una de les portes d’entrada
al Parc Natural de les Gavarres.
A prop del centre de Calonge, i dins del
massís de les Gavarres, es troba el Mas Ponsjoan, un dels més antics de la vila, que avui
en dia es dedica a elaborar vi. Cada dia, a partir de les 18 h, s’hi poden adquirir els productes conreats al mas: vins blancs, rosats, negres,
cava i garnatxa, així com fruita, oli i verdura
del temps. I els dimecres s’organitzen visites
guiades al celler i amb degustació per a grups
(www.masponsjoan.net).
Una mica més al nord, trobem Calella de
Palafrugell, una localitat de pescadors molt
pintoresca, que ha sabut conservar l’essència
d’abans del turisme de masses. Situada en una
costa rocosa esquitxada de cales, Calella destaca per la tradicional cantada d’havaneres,
que des de 1967 se celebra anualment i que
segueixen milers de persones des de la platja,
els balcons i les barques. Enguany tindrà lloc
a la platja de Port Bo el dissabte 2 de juliol
(www.havanerescalella.cat/cantada-2011).
I no ens hem de perdre Begur, tant el casc
antic, format per múltiples monuments, com
el petit nucli romànic d’Esclanyà, o les vuit
cales i petites platges que pertanyen a la vila,
configuren un conjunt inigualable. És especialment recomanable visitar la població el
primer cap de setmana de setembre, quan es
transforma per celebrar la Fira d’Indians
(www.firaindians.com), amb la qual es reviu
un període històric de relació amb Cuba que
ha deixat una profunda petjada a la vila.

•

Hostal Sa Tuna
BEGUR (GIRONA)

Aquest petit hotel, que va
néixer el 1944, té una ubicació
privilegiada arran de sorra de
la petita cala de Sa Tuna, un
racó ubicat en plena natura
que ofereix la possibilitat de
capbussar-se en aigües
transparents, de fer
tranquil·les passejades pel
camí de ronda i de gaudir de
l’intens olor de mar i de pins.
Les cuidades habitacions i la
cuina d’autor i tradicional,
amb ingredients del mar i de
la terra arribats diàriament
dels mercats propers, faran
de la nostra estada una
experiència inoblidable.

HOSTAL SA TUNA
Platja Sa Tuna
Tel. 972 62 21 98
i 972 62 41 82
info@hostalsatuna.com
L’hotel disposa de cinc
habitacions dobles
amb terrassa, ideal per
esmorzar contemplant
un dels majors
espectacles de la
naturalesa: la sortida
del sol. El preu d’una
habitació doble amb
esmorzar inclòs és
de 160 ¤.
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