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Stranden en routes om  
te wandelen en fietsen
Een geweldig land! Goed weer, mooie 
dorpen, prachtige stranden, lekker eten 
en uitzicht op de Middellandse Zee! Wat 
wilt u nog meer?

Wij bevelen u de paarse route van de “Passeig dels Anglesos” aan, deze is 
heel gemakkelijk te bewandelen en is erg mooi. Mocht u een hond hebben, 
neem hem dan vooral mee naar het laatste strand van Caldes d’Estrac. De 
“Passeig dels Anglesos” (Laan van de Engelsen) begint na de jachthaven El 
Balís van Sant Andreu de Llavaneres en verbindt de stranden van Sant Vi-
cenç met die van Caldetes. De strandtenten en de restaurants aan het strand 
zijn het gehele jaar geopend! Honden worden er geaccepteerd. 

In de jachthaven Port Balís kunt u ook goede restaurants vinden die het hele 
jaar zijn geopend. 

De 3 Viles (dorpen), een paradijs op 500 meter afstand van de camping! 
Elke vrijdag is er markt in Sant Andreu de Llavaneres en dat is de dag dat 
u het beste dit dorp kunt bezichtigen. De “Carrer d’Amunt” is het sociale en 
commerciële centrum van het dorp waar mensen elkaar ontmoeten en waar 
u kunt genieten van de winkels, bars en restaurantjes. U moet vooral de be-
roemde coca de Llavaneres proberen, een soort broodkoek dat in de regio 
zeer gewaardeerd wordt. 

In Caldes d’Estrac, vindt u de Fundació Palau. Dit is een artistiek centrum dat 
zich vooral richt op de werken van Picasso (de eerste zondag van de maand 
is de ingang gratis). In het centrum van het dorp vindt u ook een klein, maar 
heel gezellig badhuis (thermen), waar het water stroomt op 38ºC en van 
welke therapeutische eigenschappen u kunt genieten in hun zwembad dat 
een temperatuur heeft van 36ºC. Aan de rechterkant van de Fundació Pa-
lau bevindt zich de ingang van het hooggelegen Parc Muntanyà, met gratis 
ingang, van waaruit u een geweldig uitzicht heeft over het dorp en de Mid-
dellandse Zee. 

Voor de meest actievelingen kunt u Sant Vicenç de Montalt aandoen die 
de hoogste pieken van het kustgebergte heeft en waar de wegen steiler en 
hoger zijn dan in de andere twee dorpen. Vergeet vooral niet om één flesje 
water per persoon mee te nemen tijdens deze wandelingen (de routes staan 
aangegeven op de plattegrond).

Restauranten:
 1 Pins mar (+34939726902): Mediterrane 

keuken.
 2 Racó del navegant (+34937928613): 

Marktkeuken en verse visgerechten. 
 3 La Taverna del Port (+34937927303): De 

beste paella. 
 4 Sotavent Beach club (+34661759445): 

Rijstgerechten.
 5 Ostras! Quin raconet Beach Club 

(+34646043295): Artistieke mediterrane 
keuken. 

 6 El Taller (+34937912601): Gegrilde 
vleesgerechten.

 7 Tête a Tête (+34937915186): Uitgebreide 
keuze aan wijn, cava en champagne. 

 8 Can Suñé (+34937910051): Catalaanse 
keuken.

 9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizzeria.

Restauranten open van 15/5 tot 15/9:
 10 Petit Moll Beach Club (+34600520000): 

Vis- en saladegerechten. 
 11 Ohnades beach club (+34692336653): 

Mediterrane keuken.
 12 Mio Beach Club (+34635726602): 

Mediterrane keuken.
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TICKETS: 4€/ADULTS
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