2020-09-22 09:00 EEST

Kiemurtelevat Costa Bravaan johtavat
tiet... Tervetuloa Kataloniaan!
Tarjoamme sinulle retkeä meren ja vuorten äärelle: lahdelmia, rantoja ja
teitä, joiden varrelta löydät upeita paikkoja, keskiaikaisia- ja kalastajakyliä ja
mahdollisuuden yhdistää suolat, maa ja gastronomia.
Tossa de Mar on yksi kalastajakylistä, jossa voit vierailla Costa Bravalla. Kylää
ympäröivät upeat rannat pienine kirkasvetisine poukamineen ja pitkine
rantoineen pohjoisen ja etelän puolella. Alueen kulttuuriperintö koostuu
roomalaisten jäljistä, moderneista muistoista ja avantgardistien boheemista
taiteesta. Merkkihenkilöt, kuten Ava Gardner tai taiteilija Marc Chagall ovat
kulkeneet sen kaduilla ja rannoilla. Tossa de Marissa voit nauttia muurin
ympäröimästä Vila Vellasta, rannikon ainoasta linnoitetusta keskiaikaisesta
asutuskeskuksesta. Ja kävellä Sa Roquetan kaupunginosassa, jossa kalastajat
ovat asuneet jo vuosisatojen ajan (vs. XVI).
Tossa de Marin sijainti on täydellinen erilaisille elämyksellisille retkille:
Camí de Ronda (kierrospolku) Lloret de Mariin saakka: Alkaen Sonista
yhteensä 12 km sisältäen pysähdyspaikkoja pienissä luonnonvaraisissa
poukamissa ja rannikkokylissä lukuisine välimerellisine kulmauksineen missä
ei ole kiire mihinkään.
Muita merenrantakyliä: Palamós ja Begur. Palamós, yksi Costa Bravan
arvostetuimmista turistikohteista. Viehättävyydestään tunnetut rannat ja
tunnustettu paikallinen, kuuluisan Palamósin katkaravun tähdittämä
gastronomia kuuluvat yhteen. Koe autenttinen kalahuutokauppa, tutustu
kalastuksen aluehistoriaan sekä siihen, miten ja milloin Palamósin katkarapua
pyydystetään, osta torilta tuoretta kalaa ja anna kalastajien opastaa sinua sen
valmistamisessa. Ihastele Begurin keskiaikaista kylää, sen linnaa ja rantoja ja

läpikuultavia lahdelmia, puhdasta ja kiiltävää hiekkaa:
Aiguablava, Fornells, Fonda, Sa Tuna, Aiguafreda, Sa Riera, Illa Roja ja
El Racó.

(Cala Sa Tuna)
Viehättävien kylien retki:Calella de Palafrugell, Pals ja Peratallada. Vajaan
tunnin päässä Tossa de Marista sijaitseva Calella de Palafrugellin kylä on
kuin Välimeri itse: vanhat kalastajatalot värikkäine ikkunaluukkuineen, meren
ja kirkon toisiinsa yhdistävät kujat, holvikaaret, joista on näkymä pienille
saarille, pienet perheystävälliset rannat ja punaisten jyrkänteiden ja
intensiivisen vihreiden havupuiden varjostamat rauhalliset lahdelmat.
Seuraava pysähdyspaikka sijaitsee 15 minuutin päässä: Pals. Kävely sen
historiallisessa, goottiselta kaudelta peräisin olevassa keskustassa palkitsee
vaivannäön. Lisäksi Palsin ympäristöä värittävät sille ominaiset riisiviljelmät.
Kymmenen kilometriä Palsista sijaitsee Peratallada, yksi tärkeimmistä
Katalonian keskiaikaisista keskuksista.

(Calella de Palafrugell)
Perhematkailuun: vain 30 min Tossa de Marista sijaitsee Castell-Platja d’Aro.
Paikka tarjoaa laajan valikoiman merellisiä aktiviteetteja perheille: veneilyä,
snorklausta, sukellusta, melontaa ja purjelautailua. Ja jos pidät enemmän
kulttuuririennoista, löydät paikkakunnalta uskomattoman hienosti
perintöarvon säilyttäneitä sopukoita, kuten S’Agaró o Castell d’Aron
historiallinen keskusta, camino de ronda-reitti upeine maisemineen ja
mahtavine luontoineen.
Viinireitti DO Empordà: jos olet viinin ystävä suosittelemme perehtymään
Viinireitti DO Empordàan ja vierailemaan eri viinikellareissa, joissa voit
tutustua viljelyn historiaan, nauttia ainutkertaisista aktiviteeteista lumoavissa
ympäristöissä ja maistella näitä ainutlaatuisia viinejä. Tartu tilaisuuteen
tutustuaksesi Cap de Creusiin, sen vaikuttavaan maisemaan ja maistellaksesi
ekologisista viineistä alkaen Celler La Vinyeta -viinikellarissa, nauttien sen
runsaista tarjoiluehdotuksista kuten aamupalasta tai piknikistä viinitarhassa,
aina vierailuun saakka arkkitehtuurisesti merkittävässä Celler Terra Remota
-viinkellarissa, joka sulautuu kunnioittavasti sitä ympäröivään maisemaan.
Costa Brava monine paikkoineen odottaa sinua nauttiaksesi niiden annista.
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