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Costa Cátida, deldeale year-round bestemming
Houjtjookzovan een bestemming waarvan jevanaf aankomst totaalin debanbent? DeCoçaCálida ß

er zeker zo

eentie.Wewillen ie

waarschuwen voor het verslovende karakter van de milde temperaturen en de charmante verdoken plaoßies, Zon, strand, natuut, een

enam

cultureel erfgoed en een tradtt¡¡nele keuken met l00l onweerstaanbare smaken, maken van je verblrjf in de regro Murcia de beste tnvester¡ng van

je kostbare trjd.

@Murc¡o

Geniet van elke seconde in de Regio Murcia en keer

kalme en helende bronwater dat zich 15.000 jaar

Je kan deze doorspoelen met een glaasje wijn van

huiswaarts met een eindeloze verzameling goede

lang heeft schuilgehouden in de aarde, Hier vind je

de'Beschermde oorsprongsbenaming'van de regio

herinneringen. Deze nemen geen plaats in jouw

dan ook de beste facilileiten en de meest up-to-date

Murcia, bekend onder de naam Reino de la Monastrell:

reiskoffer, maar zullen zeker en vast een plaatsje in

gezondheids- en schoonheldsbehandelingen.

jouw hart krijgen.

dit alles wordt zeker en vast ook nog aan jouw geluk

een wijnroute erkend door de Spaanse Associatie van

gedacht!

Wilnsteden (ACEVIN).

Voor natuurtiefhebbers

365 dagen golfen
aan de Costa Cátida

waterwellnessfanaten
en

En bij

Een paradijs voor

Bullas, Jumilla and Yecla, Elk van deze wijnen heeft

zeeën: de Mar Menor en de Middellandse Zee. Hier kan

Laat je avontuurlìjke kant zien, en laat je
onderdompelen in de adembenemende
landschappen. 0fje nu kiest voor land, zee of lucht,

je heel wat onvergetelijke ervaringen beleven: relaxen,

De vele paden die je in de Regio Murcia vindt, zullen

Een ideale omgevìng met meer dan 300 dagen

eindeloze wandelingen maken in het zand ofje als een

1e daar zeker bij helpen. Breng een bezoek aan de

zonneschijn en een gemiddelde jaartemperatuur

vis in het water voelen tijdens het beoefenen van je

unieke grotten en waag.ie aan speleologie, paragliden

van

favor¡ete watersport, Keuze te over.

of mountainbiken. Ga ook eens op ontdekking in het

groenste greens, vlakb¡ de zee. Zowel golfliefhebbers

Indien je houdt van de zee, dan benje aan de Costa
Calida zeker aan hetjuìste adres. Je vindt hier zelfs twee

, .

De Regio Murcia is Europa's nieuwste golfbestemming.

Geniet van je favoriete sp0rt aan de Costa Cálida.

1

9oC,

waarblj je grootse shots kan plaatsen op de

Ontdek het wateßportparadijs van de Mar Menor,

Sierra Espuña Regionaal Park, het eerste beschermd

als -professionals vinden binnen een straal van 50 km

een zoutwaterlagune met kalm, ondiep en warm
water waar je in de beste omstandigheden terecht

natuurgebied in de Regio Murcia, dat wordt gefeund

zo'n 22 golfbanen met 348 holes, voor elk niveau.

door het Europees Handvef voor duurzaam toerisme.

Tijdens het winterseizoen kan je vanuit Antwerp

kan voor diverse watersporten, o.a. zeilen, kitesurfen

ln dit bosrijke gebied, is er een reuze aanbod aan

en Charleroi Aìrport vlìegen naar Regìón de Murcia

of kanovaren.

wandelactiviteiten en oriëntatielopen.Wist je dat je in

lnternational Airport,

Mìddellandse

de Regio Murcia tijdens het sporten ook kan genieten

Tip:

Zeebodem, de Costa Cálìda herbergt de grootste

van de Arabische cultuur? Dit kan onder meer in de

ontdekken, zodat elk hoekje van deze fantastische

verzameling historische scheepswrakken van de

Ricote-vallei, bekend als het laatste Arabische bastion

bestemming bereikbaar

Middellandse Zee en zowel de zeereservalen van de

van de Spaanse Levant.

Geniet van de weelde van de

Hormigas eilanden - Cabo de Palos en Cabo Tiñoso

-

als de stadjes Aguilas en Mazanon, overstijgen alle

Een

smakenpalet

verwachtingen.

je er in deze regio niet

aan

Zonder enige twrjfel zorgt een bezoek aan de Regio

weerstaan om even halt te houden in de spat

Murcia voor een palet van 1001 smaken. De regio

en thalassotherapiecentra, met geneeskrachtige

heeft een rijke en gevarieerde gastronomische traditie,

zwembaden, sportfaciliteiten en een exclusieve

die perfect hand in hand gaat met de modernste

medische dienstverlening. Het meest bekende

trends. Gerechten

kuuroord, Balneario de Archena wordt beschouwd

van rijst en vis), Murciaanse salade,2¿rangollo (een ei-

als één van de beste van Spanje en staat garant

en courgetteschotel), of 'paparajotes' (diepgevroren

voor succesvol relaxen, ontspannen en optimaal
genieten van de mineralen. Het geheim van de

citroenblaadjes).

therapeutische kracht is toe te schrijven aan het

lusten.

Bovendien kan

.

als

.

taldero' (een typisch stoofpotje

je mag er van op aan dat je de

ontelbare, typìsche gerechten uit de regio zeker zal

le huurt best een wagen om

deze regio te

is.

Murcia prakt¡sch
Trjdens.het winterseizoen kan je vanuit Antwerp
en Charleroi Airport vliegen naar Región de Murcia

lnternatlonal Airport.

Je huurt best een wagen om deze regio te
ontdekken, zodat elk hoekje van deze fantastische
bestemming bereikbaar is.
Meer info over Murcia vind je op:

https://www.m urciatu ristica.es/en/home/
(Engelstalig)

of

https//www.murciaturistica.es/frl
page_d_accueil/ (Franstalig)
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