FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Costa Brava
Land: Spanje
Route: Costa Brava Way (van zuid naar noord) – bestaande route
Aantal wandeldagen: 12 dagen
Reisperiode en condities: September 2013, zonnig en veel wind, 1 keer een serieuze
regenbui
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag 1: Blanes  Tossa de Mar, 22km, ongeveer 7u wandelen
Dag 2: Tossa de Mar  Sant Feliu de Guixols, 21km, ongeveer 7u wandelen
Dag 3: Sant Feliu de Guixols  Palamós, 18km, ongeveer 6u wandelen
Dag 4: Palamós  Llafranc, 16km, ongeveer 5u wandelen
Dag 5: Llafranc  L’Estartit via Begur (camino verde gevolgd terug naar kustroute), 23km,
ongeveer 7u wandelen, twee maal doorwaden waarvan 1x erg diep ter hoogte van Gola del
Ter. Als je alleen bent, beter omlopen maar is wel 10km extra. Als je met meerder personen
hebt, elkaar vasthouden. Ook alles in rugzak goed waterdicht inpakken. Beter doorwaden
waar er stroming is want minder diep, eventueel overzwemmen maar dan heb je wel
compleet waterdichte rugzak nodig.
Dag 6: L’Estartit  Empúries (L’Escala), 21km, ongeveer 7u wandelen
Dag 7: Eerste stukje met de bus naar Sant Pere Pescador wegens te moe (8km ingekort op
die manier). Sant Pere Pescador  Empuriabrava, 15km, ongeveer 4u wandelen.
Dag 8: Eerste stuk van Empuriabrava naar Roses met bus. Roses  Cadaqués, 22km,
ongeveer 7u wandelen.
Dag 9: Cadaqués  El Port de la Selva, 24km, ongeveer 8u wandelen.
Dag 10: El Port de la Selva  Portbou, 20km, ongeveer 7u wandelen.
Dag 11: Portbou  Port-Vendres en trein naar Collioure, 30km, ongeveer 9u wandelen.
Dag 12: Vanuit Collioure teruggelopen om laatste stukje van route te zien, 10km, ongeveer
3u wandelen.
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Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Heenreis:
• Vliegtuig van Brussel naar Gerona (Thomas Cook, 90,19 euro)
• Rechtstreekse bus vanaf luchthaven naar Blanes (9 euro), info gevraagd aan infobalie,
bussen staan klaar voor verschillende richtingen naar de Costa Brava
Terugreis:
• Lokale trein van Collioure naar Perpignan (5,8 euro)
• TGV van Perpignan naar Rijsel/Lille met overstap in Montpellier (55,8 euro)
Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Engelstalige wandelgids van the Costa Brava Way (Camins de Ronda), uitgeverij Triangle
Postals (www.triangle.cat), ISBN: 978-84-8478-419-7.

Ervaren terrein- en weerscondities
Terrein: eerste dagen honderden trappen, daarna wat meer op en neer en af en toe vlakten
en kustboulevards. Meestal paden, af en toe eens rotsachtig. Op derde dag onderste stuk
van trap weg (ter hoogte van Torre Valentina).
Weer: Zonnig en veel wind, 1 keer een serieuze regenbui. Gemiddeld 25°.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Route is meestal goed witrood bewegwijzerd maar af en toe toch misgelopen. Je moet het
wel goed in de gaten houden. Bij omleidingen is het ook wat meer je weg zoeken.

Bevoorrading (voeding en water)
Quasi in elk dorp bevoorradingsmogelijkheden, veel terrasjes. Wat bijvullen in
accommodaties.
Je ziet ook veel cactusvijgen die heel lekker zijn. Wel handschoenen gebruiken om ze te
plukken.
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Overnachting + nuttige links
Alles geboekt via booking.com:
• Blanes: Hotel Costa Brava (40 euro voor 1p, ontbijt inbegrepen)
• Tossa de Mar: Marina Tossa (49 euro voor 1p, half pension)
• Sant Feliu de Guixols: Hotel Restaurante del Mar (35 euro voor 1p, ontbijt
inbegrepen)
• Palamós: Hotel Ancora (55 euro voor 1p, zonder ontbijt)
• Llafranc: Hostal Celimar (40 euro voor 1p, zonder ontbijt)
• L’Estartit: Hotel Les Illes (62 euro voor 1p, half pension)
• Empúries (L’Escala): Hotel Can Català (30 euro voor 1p, ontbijt inbegrepen)
• Empuriabrava: Xon’s Platja HA (50 euro voor 1p, zonder ontbijt)
• Cadaqués: Hostel Nou Estrelles (76 euro voor 1p, zonder ontbijt)
• El Port de la Selva: Hostal German (50 euro voor 1p, zonder ontbijt)
• Portbou: Hostel Costa Blava (44 euro voor 1p, ontbijt inbegrepen)
• Collioure: Le Mas des Citronniers (80 euro voor 1p, zonder ontbijt)
Alle overnachtingsplaatsen zijn goed meegevallen, wel heel verschillend maar geen enkele af
te raden. Sommige plaatsen zijn erg toeristisch of moet je ook als je alleen bent voor 2
personen betalen, vandaar de hogere prijs bij enkele hotels.

Optioneel: Tips rond materiaal
Genoeg water meenemen voor onderweg, zeker op de dagen waarop je weinig dorpjes
tegenkomt. Met lichte A-schoenen gewandeld en dat was voldoende voor het parcours.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Heel afwisselend en erg mooi. Eén van de tochten die ik opnieuw zou lopen. Enkele kortere
stukken wat saai en eentonig, maar nooit de ganse dag en overwegend wel een mooie route.
Doorkruisen van toeristische plaatsen en stranden viel beter meer dan verwacht. Lieve
bevolking.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/vKzWbwuVawAZ4bDW9
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Fiche trekking

3

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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