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Haar stranden brachten de stad internationale bekendheid: Benidorm staat
al ruim 50 jaar op de toeristische kaart
van miljoenen vakantiegangers. De twee
stadsstranden worden beschouwd als
de beste van de Middellandse Zeekust
en de drie schilderachtige kreken zijn
hier het perfecte tegenwicht van. Bovendien heeft de unieke skyline de stad de
bijnaam het Manhatten van de Middellandse Zee opgeleverd.
Maar in Benidorm is echter nog veel
meer te ontdekken en vooral ervaringen
te beleven, net zoveel als bezoekers. Er
is namelijk een Benidorm voor elk type
toerist: misschien bent u op zoek bent
plezier of komt om net om zich te ontspannen, misschien wil u een actieve
vakantie in de openlucht en in een bevoorrechte omgeving of wenst u eerder
wenst te genieten van de allerbeste gastronomie, of misschien wil u dit wel allemaal samen.
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U N I E K E

B E S T E M M I N G
Benidorm staat gedurende het hele
jaar volledig in het teken van de toerist.
Dankzij het bijzondere microklimaat
met 300 dagen zon per jaar en een gemiddelde jaartemperatuur van 19 graden stromen de toeristen hier 12 maanden per jaar toe.

STEDENBOUW EN CONTRASTEN
De straten geven blijk van haar verleden als vissersdorp, met witgekalkte
laagbouwhuizen. Maar ook het huidige
kosmopolitische karakter is duidelijk
zichtbaar in de verticale stad met wolkenkrabbers omgeven door groengebieden;
dit duurzame stedenbouwkundige model
heeft wereldwijd de aandacht getrokken.
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Mal Pas baaitje

Benidorm heeft de beste stadsstranden
van de Middellandse-Zeekust: Levante
en Poniente. Beide stranden bieden
kristalhelder water, fijn zand, kwaliteitskeurmerken, blauwe vlaggen en talrijke
diensten voor een uiterst comfortabel
verblijf aan zee. De twee stranden genieten van de bescherming van de baai
tegen storm en dankzij hun zuidelijke
oriëntatie straalt de zon er urenlang,
van bij zonsopgang tot in de late avond
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in het geval van Levante en tot zonsondergang in het geval van Poniente. Het
eerste, het strand van Levante, is in heel
Europa bekend de bruisende sfeer, zowel
overdag als ‘s nachts, komt het vaakst
in de media en wordt het meest bezocht
door buitenlandse toeristen. Het strand
van Poniente is breder, langer en rustiger, met meer binnenlandse toeristen.
Dit is het ideale strand voor gezinnen en
liefhebbers van strandsporten, met 12

Almadraba baaitje

Tío Ximo baaitje

STRANDEN EN KREKEN
sport- en speelzones. Beide stranden beschikken over strandbibliotheken, speeltuinen en speciale inrichtingen zodat ook
gehandicapten kunnen genieten van een
verfrissende duik. De 7 kilometer lange
kust van Benidorm verbergt bovendien
ook drie kleine kreken tussen de rotsen,
met een verbluffende natuurlijke schoonheid.

MAL PAS BAAITJE
Deze kleine stadskreek van 120 meter
met rustig water ligt aan de voet van het
kasteel, vlak bij de jachthaven.

ALMADRABA BAAITJE
Deze kreek met kristalhelder water en
fijn zand is een paradijs voor snorkelliefhebbers en ligt op luttele minuten
van het stadscentrum met de auto, in
een natuurlijke rotsomgeving.
TÍO XIMO BAAITJE
Deze kreek met ronde kiezelsteen en
zand ligt in het verlengde van Cala de la
Almendraba en het heldere water biedt
talrijke mogelijkheden voor liefhebbers
van onderwatersporten.
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Poniente Strand

PONIENTE STRAND
Dit is het meest internationale en bekende strand, de eerste keuze van jongeren
dankzij de meer dan twee kilometer lange strandboulevard waar talrijke bars en
restaurants voor de nodige sfeer zorgen.
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Levante strand

LEVANTE STRAND
Es la más internacional y conocida, y la
primera opción para los jóvenes por su
paseo de más de dos kilómetros, plagado de ambiente festivo, con locales y
restaurantes.
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Terra Mítica

T H E M A PA R K E N
Zes thema-, water- en dierenparken. Om
te genieten met het gezin of met vrienden. De perfecte keuze voor een heerlijk
vakantiegevoel.
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TERRA MÍTICA. Bochten met 90 kilometer per uur, onmogelijke loopings, een
vrije val van 60 meter en tal van duizelingwekkende attracties. Dit park is pure
adrenaline. Hier vindt u achtbanen met
en zonder water, kinderattracties en opvoeringen om de drie beschavingen van
de oudheid te ontdekken: Rome, Egypte
en Griekenland.

Terra Natura

TERRA NATURA. In dit immense park
wordt de habitat van meer dan 1.500
exemplaren van 200 diersoorten van de
vijf continenten, waarvan sommige met
uitsterven zijn bedreigd, gerecreëerd.
Jaguars, buffels, tijgers en olifanten zijn
slechts enkele van de inwoners van deze
dierentuin, waar interactie met verscheidene soorten mogelijk is.
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MUNDOMAR. Dit is het park van de pinguïns, papegaaien, maki’s en allerhande
exotische dieren en zeedieren. Mis zeker
de dolfijnenshow niet. Ook de show van
de zeeleeuwen is de moeite waard, zeker
omdat u ermee kunt zwemmen.
Mundomar
Aqualandia

AQUALANDIA. Dit is het grootste waterpark van Europa, met bovendien de
hoogste capsuleglijbaan ter wereld. De
glijbanen, stroomversnellingen en zigzags zijn de perfecte combinatie van
plezier tegen de hitte. Van veel van de
attracties is er ook een miniversie zodat
ook de allerkleinsten evenveel kunnen
genieten als de volwassenen.
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AQUA NATURA. Dit park draait helemaal
om kinderen: 1.000 meter aan glijbanen
voor kinderen en volwassenen en ruime
zones van kinderattracties voor verschillende leeftijden, omgeven door solariums en spa’s zodat de ouders van dichtbij een oogje in het zeil kunnen houden.
Aqua Natura
Iberia Park

IBERIA PARK. Naast de mechanische
attracties kunt u hier van dichtbij meer
leren over de omzwervingen van de piraten. En als afsluiter van de dag, een
spa- en jacuzziezone in open lucht.
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SPORT
Er kan gedurende het
hele jaar aan zeilen en
kajakken worden gedaan. Bij Cable Ski worden
disciplines
zoals
kite
surf, waterskiën en wakeboard aangeboden, met
duizend vierkante meter
aan circuits en een capaciteit voor 12 skiërs.
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Voor wie vakantie het beste ogenblik van
het jaar is om aan sport te doen of voor
wie ontspanning wil combineren met activiteit, biedt Benidorm talloze mogelijkheden om geen seconde stil te zitten. In
Benidorm kunt u immers zo goed als elke
sport beoefenen, zowel in gemeentelijke
voorzieningen als in open lucht, waar de
mogelijkheden onbeperkt zijn. Zeesporten; bergsporten; golf op een van de drie

golfbanen van de stad; of running op de
strandboulevards en in de omgeving van
Terra Mítica zijn slechts enkele van de
mogelijkheden. Voor meer extreme disciplines of disciplines waarvoor specifieke
uitrusting of training nodig is, zijn er gespecialiseerde ondernemingen, waarvan
sommige paardrijroutes of 4x4-routes of
zelfs paintball wedstrijden organiseren.

Met een kano is het mogelijk de baai
en verschillende hoekjes van de Serra
Gelada en het eiland te ontdekken waar
anderen geen toegang tot hebben. Als u
geen kajakervaring hebt, kunt u een cursus volgen in de haven, van waaruit ook
excursies vertrekken.
Ook zandsporten zijn een aantrekkelijke
optie voor een dagje strand. Op het strand
Playa de Poniente zijn afgebakende zones
met netten en doelen te vinden om aan
strandvolley, strandvoetbal of strandhandbal te doen. In de zomer worden er
vaak ook officiële kampioenschappen georganiseerd.

De fiets is het ideale voertuig om zich
door de stad te bewegen en om aan wielrennen te doen; bovendien zijn er in de
Serra Gelada en de omliggende bergen,
zoals de Serra Cortina, de Serra Bernia
of de Serra de Aitana ontelbare mountainbike routes te vinden.

De Serra Gelada en de Puig Campana zijn
verplichte bezoeken voor wandelliefhebbers. Er zijn verscheidene routes met een
verschillende moeilijkheidsgraad. Voor zij
die bergbeklimmen verkiezen, zijn er ook
een aantal via ferratas. In de stad zijn er
gespecialiseerde ondernemingen in extreme sporten, waaronder parapente.
De zeebodems en posidonia-velden vormen een waar paradijs voor fauna. Bovendien zijn er in het deel van het eiland onder water talrijke grotten te vinden via de
verschillende onderwaterroutes. Voor zij
die liever iets dichter bij de oppervlakte
blijven, is snorkelen een ideaal alternatief.

Benidorm heeft drie golfbanen waar u
met een onverbeterlijk uitzicht deze sport
kunt beoefenen. De golfbaan Las Rejas
met 9 holes is geschikt voor amateurs en
heeft ook een golfschool. De twee golfbanen van Club de Golf Villaitana hebben
18 holes.
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NACHTLEVEN
In de stad valt er tot de zon opgaat altijd
wel wat te beleven, perfect dus voor een
gevarieerd nachtleven. Dit geldt niet enkel voor het weekend, maar ook voor om
het even welke weekdag. Hoewel er vier
grote uitgaansbuurten zijn, vindt u ook
daarbuiten talrijke terrasjes om gezellig
iets te drinken.
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OUDE STADSKERN
Dit is doorgaans voor mensen van alle
leeftijden het vertrekpunt voor een leuke
avond. In de Calle Cosme Bayona kunt u
een glaasje drinken met uitzicht op de
kliffen van Punta Canfali en het strand
Playa de Levante, terwijl de sfeer in de
Calle de los Gatos en de Calle Costera
del Barco intiemer is. Bovendien zijn in
de Calle Santa Faç en in de Calle Alacant
de meeste LGTB-tenten te vinden.

de laatste die sluiten. De meeste doen

LEVANTE STRAND

rockmuziek een plaatsje in verscheidene

Een andere mogelijkheid om het feestje

American style bars, waar u van live op-

te starten, of de tweede halte na de oude

tredens kunt genieten en die op zondag

stadskern. Deze zone strekt zich uit van-

de ontmoetingsplaats zijn voor het typi-

af het begin van de strandboulevard tot

sche “tardeo”, een nieuwe trend om aan

bieden ze bovendien vaak een speciaal

bijna aan de Rincón de Loix en hier kunt

het einde van de middag af te spreken in

programma en theme party’s aan.

u tot 04.00 u terecht in uiteenlopende

plaats van ‘s avonds.

de deuren dicht bij het krieken van de
dag, hoewel sommige nog langer open
blijven als afterhours. Tijdens de zomer

ENGELSE BUURT

pubs en discotheken. Het aanbod omvat
chill-out bars met banken en terrassen in

DISCOTHEKEN

Deze is te vinden in de welbekende

de openlucht om ontspannen een glaasje

En als u na 05.00u nog zin hebt om te

Rincón de Loix (aan het strand Playa

te drinken en rustig te praten, maar ook

blijven feesten, zijn er altijd nog de dis-

de Levante), in de straten Calle Gero-

discotheken met elektrolatina-, dance-

cotheken aan de oude nationale baan.

na, Calle Ibiza, Calle Mallorca en Calle

en housemuziek waar de dansvloer de

Deze enorme uitgaanszalen beginnen

Londres, en komt laat in de ochtend al

show steelt. Aan dit strand heeft ook

vanaf middernacht vol te stromen en zijn
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helemaal tot leven. Tientallen bars met
een uitgesproken Brits tintje zijn hier de
ontmoetingsplaats voor uiteenlopende
nationaliteiten. Hier vindt u pubs met
live muziek ter ere van legendarische
groepen en artiesten zoals The Beatles of Elvis Presley en kunt u genieten
van de grootste poprock-hits. In deze
buurt worden veel Angelsaksische feesten gevierd, zoals Saint Patrick’s Day of
Halloween, en de laatste tijd is ook de
Fancy Dress Party, een verkleedfeest in
de straat, heel befaamd geworden. Dit
wordt georganiseerd op de donderdag
na de feesten van de beschermheilige
van Benidorm, die worden gevierd tijdens het tweede weekend van november.

Benidorm Palace
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EENS EEN ANDER AVONDJE UIT
Voorts hebt u de mogelijkheid om van
een voorstelling te genieten, optioneel tijdens het dineren, in het Benidorm
Palace, uitgeroepen tot beste feestzaal
van Europa in 2012. Een show waarin
flamenco, nationale en internationale
muziek wordt gecombineerd met een
laserspektakel en luchtdans en waaraan dansers, muzikanten, acrobaten en
koorddansers deelnemen. En voor de
liefhebbers van kans- en kaartspelen is
het Casino Mediterráneo de perfecte gelegenheid om een gokje te wagen met de
Amerikaanse roulette, een partijtje Black
Jack of Poker en nog tal van andere casinospelen.
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MUZIEKFESTIVALS
Op de zomerkalender van Benidorm
staan drie datums in het rood aangeduid, namelijk die van de drie festivals:
twee muziekfestivals in juli en een LGTBfestival in de maand september. Een reden te meer om de uitzonderlijke zomer
in deze stad niet te missen.

Low Festival

LOW FESTIVAL
Dit reeds geconsolideerde festival is nu
al een van de beste van het land. 75.000
festivalgangers kunnen dit bevestigen. Het
betreft een heel aangenaam festival, zonder
massale drukte dankzij de ruime groengebieden waarop heel wat andere festivals
alleen maar jaloers kunnen zijn. Het is een
100% duurzaam festival met bovendien
een topaffiche. Dit festival heeft van Benidorm de hoofdstad van de indie gemaakt.
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Low Festival
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Iberia Festival

IBERIA FESTIVAL
Dit jaar is het festival reeds aan haar
vierde uitgave toe. Dit is het bewijs dat
goede, binnenlandse rock & roll nooit
doodgaat, net zoals het trouwe publiek
van verschillende generaties die samen
meezingen op bekende nummers, waarvan sommige echte hymnes.
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Benidorm Pride

BENIDORM PRIDE
Deze verplichte afspraak voor de LGBTgemeenschap maakt van Benidorm in
de maand september het internationale
centrum van de Gay Pride. Dit festival
wordt zowel op straat als in de homobars gevierd en combineert ludieke en
culturele activiteiten. Het hoogtepunt
van deze Gay Pride is de Benidorm Parade, waaraan een 20-tal paradewagens
en meer dan 300 personen deelnemen.

25

FEESTEN

Benidorm is de stad met de meeste
feesten van Spanje. De feestkalender
bevestigt dit, want hier wordt zowat alles gevierd, gaande van typische en traditionele feesten tot andere feesten van
de rest van de Spanje die samen met
het publiek in Benidorm werden overgenomen. Er gaat geen maand voorbij
of er wordt wel iets gevierd. Het is dus
niet uitzonderlijk om op om het even
welk ogenblik van het jaar in de stad op
muziekgroepen, bloemenhuldes of
vuurwerkspektakels te botsen.

Tabalet

Dolçaina
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Valenciaanse feesten worden gekenmerkt door twee
ingrediënten:
buiskruit
en de dolçaina en de tabalet, twee inheemse muziekinstrumenten.
Het
hoogtepunt wordt bereikt
in november. Dan worden de feesten van de beschermheilige gevierd met
iedereen die er maar aan
wil deelnemen. Dit is bovendien het enige ogenblik van het
jaar waarop de activiteit in Benidorm
gedurende vijf dagen nagenoeg wordt
stilgelegd.

Moren en Christenen

JANUARI
In deze maand worden er twee Driekoningenoptochten georganiseerd met nauwelijks enkele uren tijd ertussen. De eerste
vindt plaats in La Huerta en de tweede,
de voornaamste, in de straten van het
centrum. Nauwelijks enkele weken later is
het tijd voor San Antonio, een typisch feest
van La Heurta, waarbij dieren worden gezegend aan de deur van de kapel Ermita
de Sanç.
FEBRUARI
Carnaval wordt gevierd met een spectaculaire optocht waarbij honderden personen
het tegen elkaar opnemen om te zien wie
het origineelst verkleed is. Twee dagen nadien is het de beurt aan de plechtige rouw
bij de Entierro de la Sardina, de begrafenis
van de sardine, waarmee de carnavalsfeesten worden afgesloten.
MAART
Op 14 maart ontwaakt de stad onder het
wakende oog van drie enorme Fallas-monumenten die een eigenwijze kijk geven op
de politieke en maatschappelijke situatie.
Er worden dan verscheidene dagen slierten rotjes afgestoken en pyrotechnische
shows, ook wel mascletàs genoemd, waarna deze enorme poppen in brand worden

Fallas

gestoken. Bovendien wordt op de zaterdag
die het dichtst bij de 16de van de maand
valt, een bloemenhulde gehouden ter ere
van de beschermheilige en om de datum
te herdenken waarop ze aan de kust van
Benidorm verscheen.
APRIL
Praalwagens, saeta-muziek, processies
en vrouwen met zwarte omslagdoeken of
manolas. De zes gildes van de stad brengen de Goede Week naar zowat alle wijken.
Een typisch evenement en het oudste van
de Goede Week in Benidorm is L’Ambaixà
de l’Àngel, op paaszondag, waarbij een
meisje bij het krieken van de dag een vers
voordraagt aan de Maagd.
MEI
Op 1 mei wordt het Festa de la Creu gevierd, een van de oudste en meest typische
plaatselijke feesten. De nacht voordien versiert een groep vrouwen een houten kruis
met bloemen op de plaats die vroeger de
grens van de gemeente aangaf en vandaag in het hartje van de stad ligt. Acht dagen later viert Benidorm haar geboorte als
dorp in 1325, met de voorstelling van de
overhandiging van de stichtingsbrief. Op
15 mei wordt het strand Playa de Levante
ingenomen door paardenkoetsen voor een
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tintje, zijn dit enorme poppen van papiermaché die als afsluiter van de feesten in
vlammen opgaan. De nacht van 23 op 24
juni wordt de zomerzonnewende gevierd
met een traditionele duik bij het strand om
zich te zuiveren.
JULI
Benidorm sluit zich ook aan bij het Navarrese feest bij uitstek, San Fermín, met
het startschot of chupinazo vanaf een bekend restaurant aan het strand Playa de
Levante. Op 16 juli wordt het feest van de
maagd Virgen de El Carmen gevierd, met
een zeeprocessie waarbij de afbeelding
van de Maagd met de boot door de baai
van Benidorm trekt. Op 25 juli wordt de
dag van de beschermheilige San Jaime
gevierd, met een volksfeest in het kasteel.
AUGUSTUS
De dag van San Roque wordt gevierd in de
straat die zijn naam draagt
SEPTEMBER
De dag van Asturië en de dag van CastiliëLa Mancha worden gevierd met respectievelijk cider en gazpacho.

Processie van de patroonheilige van Benidorm

bedevaart ter ere van San Isidro Labrador,
waarbij de bedevaarders naar de kapel Ermita de Sanç trekken.
JUNI
De bedevaart van El Corpus trekt onder leiding van de Casa de Analucía door de straten en vult Benidorm met flamencojurken.
Van 19 tot 24 juni is het de beurt aan de
Hogueras de San Juan. Net zoals de Fallas,
maar dan met een uitgesproken plaatselijk
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OKTOBER
Benidorm heeft ook een eigen feest van
de Moren en de Christenen, namelijk het
eerste weekend van oktober. Deze feesten barsten van het buskruit, het lawaai
van haakbussen en kleurrijke kostuums
die door de straten trekken op het ritme
van paso dobles en Moorse en Christelijke
marsen. Naast de grote optocht is het
meest opvallende het Vredeparlement of
Parlamento de Paz, dat een einde maakt
aan de vijandelijkheden tussen de twee
kampen zonder bloedvergieten. Op 9 oktober wordt de Dag van de Autonome Regio
gevierd, met een traditionele markt in het
stadscentrum.
Vertegenwoording van de
ontdekking van de Maagd

Parade van Praalwagens

Vuurloop

NOVEMBER
In deze maand worden de feesten van de
beschermheilige gevierd. Deze feesten
gaan de tweede zaterdag van de maand
van start en duren vijf dagen, waarin de
religieuze verering en de straatfeesten
hand in hand gaan. De hoogtepunten
zijn de vertoning van de vondst van de
beschermheilige, de bloemenhulde ter
ere van de beschermheilige, de praalwagens en de optocht van de humor, waarin
de plaatselijke verenigingen de nationale,
regionale en plaatselijke actualiteit op kritische maar speelse wijze voorstellen. De
donderdag na afloop van deze feesten,
wordt in de Engelse buurt de Fancy Dress

Party georganiseerd, een enorm verkleedfeest dat al op het middaguur begint. La
Carxofa – de artisjok in het Valenciaans –
is een feest dat eind jaren ‘20 van de vorige eeuw spontaan ontstond om de streekproducten bekendheid te geven en wordt
gevierd in het weekend na de feesten van
de beschermheilige.
DECEMBER
In deze maand wordt in Benidorm naast
het feest van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis ook heel intensief de kerstperiode
gevierd.
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GASTRONOMIE

Verrassend, gevarieerd, heerlijk en met
100% Mediterrane smaak. Dat is de
gastronomie van Benidorm, een fundamenteel onderdeel van de vakantie van
duizenden toeristen. De afgelopen jaren
werd er bewust en beslist voor gekozen
de plaatselijke keuken te promoten via
Benidorm Gastronómico, een initiatief
dat bestaat uit verscheidene gastronomische dagen en activiteiten om het culinaire aanbod toegankelijk te maken en
meer bekendheid te geven voor betaalbare prijzen.
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LEPELGERECHTEN
Eind februari, wanneer het weer eerder
uitnodigt tot stoofgerechten, worden de
Jornadas de la Cuchara georganiseerd.
Op de fornuizen pruttelen stoofpotjes van
vis of wild, maaltijdsoepen met groenten,
stoofschotels, eenpansgerechten met traditionele Valenciaanse balletjes of op zijn
Madrileens, gazpacho, enz. Op het gebied
van stoofschotels zijn er in Benidorm immers typische streekrecepten maar ook
gerechten uit andere streken van Spanje
te vinden, zoals het Baskenland, Asturië of
La Mancha.
RIJSTSCHOTELS
Er zijn veel meer rijstschotels dan enkel de
traditionele paella. Er zijn droge, smeuïge
en zelfs sausachtige rijstschotels, rijst met
vis, schaal- en schelpdieren, met vlees of
met groenten. Hoewel het allemaal overheerlijke gerechten zijn, moet u gezien het
verleden van Benidorm als vissersdorp ongetwijfeld de rijstschotels met vis proeven.
Het meest traditionele en typische rijstgerecht van Benidorm is rijst met ansjovissen en spinazie, een smeuïge rijstschotel
waaraan soms ook pompoen wordt toegevoegd. Dit is echter niet de enige rijstschotel die u hier kunt proeven. Denk maar aan
rijst met kabeljauw en bloemkool, smeuïge
rijst met zeeduivel en venusschelpjes, rijst
met rog en groenten of rijst met goudbrasem. Bekender aan de hele Valenciaanse
Middellandse-Zeekust zijn de arroz a
banda (met visbouillon), arroz del senyoret (met gepelde schaal- en schelpdieren),
zwarte rijst (met inkt van de inktvis) of rijst
met zeekreeft. Benidorm heeft niet enkel
een vissersverleden maar kan ook trots
zijn op een rijke land- en tuinbouwtraditie. Daarom is de typische rijstschotel van
de stad die met fesols i naps (bonen en
kool), die sommige restaurants op bestelling aanbieden. Dit gerecht staat namelijk
zelden op de kaart, met uitzondering van

Caldero rijst met ansjovis

Gezounten vis

de Gastronomische Rijstdagen. Deze culinaire themadagen vinden doorgaans half
oktober plaats en de deelnemende restaurants bieden dan elke dag een ander rijstgerecht aan.
TAPAS GAAN ETEN
Tapas gaan eten is een van de meest
Spaanse gewoonten die er zijn en Benidorm is een waar tapasparadijs. In verscheidene straten in het oude stadscentrum kunt u immers de ene tapasbar naast
de andere vinden. Het betreft de straat

Rode garnalen

Calle Santo Domingo, ook gekend als de
straat van de Basken, en de aangrenzende
straten, een ware stadsroute waarbij op
de toog van elke bar en elk restaurant een
uitzonderlijke variëteit aan tapas en hapjes wordt aangeboden. Het betreft creaties
van het allerhoogste niveau die voor een
optimale combinatie van smaken in één
hapje zorgen. Onder Benidorm Gastronómico valt ook een week die exclusief wordt
gewijd aan tapas en hapjes, waarbij de
deelnemende restaurants het tegen elkaar
opnemen voor de beste bereiding.

INTERNATIONALE KEUKEN
Zoals in alle kosmopolitische en open steden, vindt u in Benidorm restaurants die
gespecialiseerd zijn in de gastronomie van
uiteenlopende landen: Italiaans, Aziatisch,
Chinees, Grieks, Frans, enz. Bovendien zijn
er weinig plaatsen op het Iberische Schiereiland waar u zoals hier een authentiek
English breakfast, met eieren en bonen, of
fish & chips in volstrekt Engelse stijl kunt
krijgen.
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Na een dagje strand, themaparken,
sportactiviteiten of een uitstapje in de
streek, gaat er niets boven heerlijk shoppen om de dag af te sluiten. Benidorm
biedt een ruime keuze aan winkels over
de hele stad, alsof het één groot openluchtwinkelcentrum aan zee was, waar u
werkelijk alles kunt kopen: van exclusieve
producten tot ware koopjes.

SHOPPEN

SHOPPEN IN HET CENTRUM
De enorme winkelbuurt strekt zich uit
van het plein Plaza Triangular tot aan
de laan Avenida de los Almendras, met
vertakkingen in de hoofdstraten van de
oude stadskern en het centrum, zoals
Calle La Alameda, Calle Gambo, Calle
Martinez Alejos en de Paseo de la Carretera. In de zomer zijn veel winkels in
het centrum de hele week open, ook op
zondag, met ruime openingsuren zodat
de bezoekers hun boodschappen rustig
bij zonsondergang kunnen doen zonder
het strand of andere activiteiten te hoeven opofferen.
MARKT IN HET KASTEEL
In de zomermaanden is er op het plein
Plaza de la Señoría vaak een ambachtelijke markt die geopend is vanaf de
vooravond tot in de vroege ochtend. Op
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het aanliggende plein Plaza del Castillo
stellen op hetzelfde ogenblik artiesten,
portrettisten en schilders hun werk tentoon en in sommige gevallen werken ze
ook op bestelling.
VLOOIEN- EN ROMMELMARKTEN
Als u graag van kraampje naar kraampje gaat om de beste buitenkansjes
te vinden, kunt u in Benidorm op twee

populaire rommelmarkten terecht. Op
woensdag zijn er de gemeentelijke rommelmarkt Mercadillo Municipal de Els
Tolls en de dorpsmarkt Mercadillo Pueblo in Rincón de Loix, die ook op zondag
wordt gehouden.
Bij de kapel Ermita de Sanç vindt u op
zondag de vlooienmarkt Rastro del Cisne, waar u interessante tweedehandspro-

ducten kunt kopen. De rest van de week
zijn hier ook antiekwinkels open waar
u heuse juweeltjes, vintage artikelen of
verzamelobjecten op de kop kunt tikken.
Naast de mogelijkheid om iets te kopen,
biedt deze vlooienmarkt nog andere activiteiten, zoals elke dag live muziek terwijl
u geniet van een heerlijke couscous, paella of selectie wereldkazen.
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OUDE STADSKERN
Hier is het vissersverleden van Benidorm
het meest voelbaar in de smalle straatjes
met lage huisjes. Vergeet zeker ook niet
een bezoekje te brengen aan de kerk van
San Jaime, de aanliggende pleinen en het
prachtige uitzichtspunt. Ook tot de oude
stadskern behoren de haven en het park
van Elche.

UITZICHTSPUNT
Het kasteel is de plaats waar het huidige
Benidorm is ontstaan en bijgevolg het
meest emblematische en gefotografeerde
punt van de stad. De afgelopen 50 jaar is
het kasteel nauwelijks veranderd. De uitzichtsplaats van Punta Canfali, die de baai
in twee verdeelt, wordt ook wel het balkon
van de Middellandse Zee genoemd.

KERK VAN SAN JAIME
Deze kerk werd gebouwd in de 18de eeuw
en in de afgelopen jaren gerestaureerd. De
koepels zijn zoals veel van de religieuze gebouwen in de streek bedekt met typische
blauwe glastegels. In de kerk is de kapel
van de beschermheilige, de maagd Virgen
del Sufragio, ondergebracht.

STADHUIS
Dit gebouw staat in contrast met de skyline van Benidorm, aangezien het ontworpen is als een horizontale wolkenkrabber.
De ramen zijn versierd met de voor- en
familienamen van de inwoners van Benidorm.

PARQUE DE L’AIGÜERA
Dit is de grote groene long in het hartje
van de stad, een omgeving om te spelen,
te wandelen en deel te nemen aan culturele activiteiten in de openlucht, dankzij
de twee amfitheaters. Aan een van de uiteinden ligt de Plaza de Toros en aan het
andere het stadhuis.

STRANDBOULEVARDS PASEO DE
LEVANTE EN PASEO DE PONIENTE
Deze boulevards werden ontworpen door
prestigieuze architecten en hebben talrijke
prijzen gewonnen. Het golvende en uiterst
kleurrijke profiel van de Paseo de Poniente
bootst de golven van de ze na. De gezellige en levendige Paseo de Levante, verlicht
door hangende slingers, maakt deel uit van
een opmerkelijke stedenbouwkundige stijl
en loopt langs het bekendste stadsstrand
van de Middellandse-Zeekust. Het loont
dus zeker de moeite hier een aangename
wandeling te maken
DE OMGEVING VAN TERRA MÍTICA
De lange promenades zijn ideaal om te
wandelen of te fietsen en onderling verbonden door spectaculaire themarotondes.

Poniente strandboulevard, Spaanse Architectuurprijs 2011

SERRA GELADA
Het deel van het Park op het land, met
kliffen van meer dan 300 meter boven de
zeespiegel, herbergt talrijke planten- en
diersoorten, zoals de stormvogel, de gekuifde aalscholver en de pelgrimsvalk.
LA CRUZ
De beste panoramische uitzichten zijn te
vinden aan de twee uiteinden van de stad.
In La Cruz de Serra Gelada kunt u genieten van een spectaculair panoramisch
uitzicht over heel Benidorm en de skyline
en op heldere dagen zijn zelfs Alicante en
Santa Pola te zien.
EL TOSSAL
Aan het andere uiteinde ligt El Tossal de
La Cala, met een ongelofelijk uitzicht over
o.a. de overblijfselen van een Romeins castellum. De kapel La Ermita, op weg naar El
Tossal de La Cala, herbergt een beeld van
de maagd Virgen del Mar. Vlakbij, op het
uitzichtspunt van hotel Bali, hebt u een indrukwekkend uitzicht in vogelperspectief.

HET EILAND
Het eiland behoort tot het Natuurpark van
de Serra Gelada en is veel meer dan een
symbool van de stad. Het is met de boot
bereikbaar vanaf de haven, er zijn bewegwijzerde paden, u kunt er iets eten in het
restaurant of een frisse duik nemen op de
hiertoe aangeduide plaatsen en genieten
van de indrukwekkende zeebodem.

DE OMGEVING
Slechts enkele kilometers verder liggen
Villajoyosa, de chocoladestad, met een uitgebreid historisch erfgoed; Polop, het dorp
aan de voet van de berg El León Dormido
die Gabriel Miró in vervoering bracht; Altea, met haar witte huisjes aan het strand;
Finestrat, gebouwd op een rotspunt; of
Guadalest, een oud fort tussen kliffen
midden in een vallei.pleno valle.
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GEZONDHEID EN WELLNESS
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GEZONDHEID
Sinds eind 19de eeuw trekt het klimaat
van Benidorm liefhebbers van het gezondheidstoerisme aan. Het is zelfs zo
dat de eerste toeristische zaak in de stad
een kuuroord was. Meer dan 100 jaar geleden als schreven dokters in half Spanje
hun patiënten de zon en zee in Benidorm
voor. Meer dan een eeuw later zijn er
twee privé-ziekenhuizen in de stad, met
de beste medische teams en ultramoderne gezondheidstechnologie. 70% van

de patiënten hier zijn zelfs buitenlanders
en veel van hen komen naar Benidorm
voor een behandeling of operatie.
HOTELS MET SPA EN WELLNESS
Een deel van de hotelsector in Benidorm
heeft haar dienstverlening gericht op het
gezondheids- en schoonheidssegment
spa en wellness, met professionals die de
laatste en meest vernieuwende behandelingen toepassene. Een twintigtal ondernemingen biedt hydrotherapie-, aroma-

therapie-, antistress-, schoonheids- of
vermageringsbehandelingen aan onder
toezicht van gespecialiseerde professionals op het gebied van lichaamsverzorging. Hiervoor maken ze bovendien
gebruik van moderne voorzieningen met
jacuzzi’s, Turkse baden, sauna’s, warmen koudwaterzwembaden, thermische
circuits en fitnesszalen.
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VERBLIJF

BENIDORM IN CIJFERS
Hotels
40.000
plaatsen

Appartementen
21.000
plaatsen

Campings
11.000
plaatsen

HOTELS
Benidorm telt bijna 130 hotels, waarvan
er veel het afgelopen decennium deels
of volledig werden gerestaureerd om het
ontwerp, het comfort en de dienstverlening nog verder te verbeteren. In totaal
zijn er 40.000 plaatsen in hotels met
twee tot vijf sterren. Een derde van het
aanbod zijn twee- en driesterrenhotels
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en er zijn bovendien drie luxehotels.
Voorts zijn er hotels die gespecialiseerd
zijn in bepaalde gasten, zoals de zogenaamde only adults, speciaal voor koppels of groepen vrienden zonder kinderen, of specifieke gezinshotels. Het
ruime hotelaanbod omvat zowel grote
complexen als kleinere en meer persoonlijke hotels.

TOERISTISCHE APPARTEMENTEN
Ideaal voor zij die tijdens de vakantie een
eigen keuken, woonkamer en dagindeling willen. Dit is waarschijnlijk de populairste optie voor grote groepen vrienden
of families met meerdere generaties die
samen op reis gaan.

CAMPINGS
Hoewel campings nog steeds populairder
zijn bij buitenlanders, krijgt deze formule
steeds meer aanhang van Spanjaarden.
Om op een camping te verblijven, hoeft u
niet noodzakelijk met een camper of motorhome te reizen. Hier vindt u namelijk
ook zones met houten huisjes of bungalows. In Benidorm zijn er 10 campings
van verschillende categorieën met een
zwembad en in sommige gevallen zelfs
met spa.
PENSIONS EN HERBERGEN
Dit is meestal de goedkoopste oplossing.
De meeste van deze verblijfplaatsen liggen in het centrum. Er zijn 9 pensions
en 3 herbergen. In totaal bieden ze bijna
500 plaatsen.
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Z I C H V E R P L A AT S E N I N B E N I D O R M

STADSBUS
De dienstregeling van de stadsbussen
loopt van 06.00u tot 00.00u en er zijn
19 lijnen die alle punten van de stad en
zelfs enkele nabijgelegen plaatsjes met
elkaar verbinden. Bovendien zijn er twee
toeristische lijnen om de voornaamste
bezienswaardigheden te ontdekken en
verscheidene lijnen maken aansluiting
met de themaparken. De busdienst
werkt met oplaadbare betaalpasjes en
ook toeristische pasjes voor onbeperkt
gebruik gedurende 24 of 72 uur. Deze
pasjes worden op de bus zelf verkocht.
TAXI’S EN HUURVOERTUIGEN
Wie de taxi verkiest, beschikt dagelijks
over 232 voertuigen en 20 vaste taxistandplaatsen over heel Benidorm. U
kunt ook dag en nacht naar het nummer
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96 586 26 26 / 96 680 10 00 bellen om
een taxi te laten komen. Zij die liever zelf
rijden, kunnen terecht bij de talrijke verhuurbedrijven voor auto’s en motorfietsen. Deze laatste optie is de beste voor
in het spitsuur.
FIETS
Om Benidorm met de fiets te verkennen, zijn er twee mogelijkheden: toeristische fietsenverhuur en Bicidorm, een
uitleensysteem om het gebruik van dit
alternatieve vervoersmiddel te bevorderen. Bicidorm telt 20 fietsenstallingen
op strategische plaatsen en werkt met
dag-, week-, maand- of jaarabonnementen. Aan het strand Playa de Poniente, in
de omgeving van Terra Mítica en aan de
laan Avenida Severo Ochoa zijn er fietspaden.

TRAM
Eigenlijk is dit een sneltram. Vanuit Benidorm vertrekken twee tramlijnen: één
naar het centrum van Alicante met verbinding met de halte van Terra Mítica en
het HST-station en met haltes in Villajoyosa, El Campello en San Juan; en nog
een richting Dénia, met haltes in Altea,
Calpe, Gata, Teulada en andere plaatsjes
in de regio Marina Alta. Gebruikers van
de HST kunnen gratis gebruik maken
van de TRAM van Alicante tot Benidorm
en omgekeerd. Bovendien geldt er in
juli en augustus op vrijdag en zaterdag
een nachtelijke dienstregeling van de
TRAMnochador, die de uitgaansbuurten
van Alicante, El Campello, San Juan en
Benidorm aandoet. Dit is een veilig alternatief om uit te gaan zonder de auto
te nemen.
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