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Jeg har ikke medtaget strande på Balearerne eller De Canariske øer i denne oversigt over strande, som oprindelig er offentliggjort af det Spanske Turist-kontor. Lad
mig starte med :
As Catedrais (Katedralerne), er et af naturen formet monument på en af Galiciens mest berømte
strande. Den er kendt over hele verden,
skabt af vind og hav har denne klippeformation en unik kontur, som har givet
mange turister en oplevelse til nethinden
ud over det helt sædvanlige. Billeder, der
sættersig fast i hukommelsen. Når der
er lavvande de 2 gange i døgnet kan du
sparke skoene af og spadsere ud til en
masse huler og opdage flere buer og andre
interessante klippeformationer, som havet
skaber ved højvande. Når dette indtræder
er det mest sikkert at beundre strandene fra toppen. Campingpladser er det klogt at reservere på
forhånd mellem juli-sptember, samt forårets helligdagsferier.
Mere info ses på: http://visitascatedrales.com Campingplads: http://www.campingribadeo.com/
La Concha. Denne mere end 1300 m
lange strand ligger næsten midt i byen
San Sebastian, faktisk mellem fiskerihavnen og udsigtspunktet Pico del
Loro. Den gælder for at være den mest
fotograferede og elegante strand i hele
Baskerlandet. Den ligger i bunden af en
lagune. Der findes en masse muligheder
for aktiviteter: surfing, windsurfing,
strandfodbold, kajakroning og et tivoli
mangler heller ikke med et pariserhjul helt ude på pynten. For de mindste børn er der små bassiner og
platforme, hvor de er nemme at holde øje med. Bassinerne oversvømmes ved højvande. Det er fornøjeligt, populær og underholdende med en spadseretur eller cykeltur langs promenaden . Santa Clara øen
og halvøen Igeldo har man en fin udsigt til. Campingplads: http://www.campingigueldo.net/home
Beach Bolonia. Du vil blive imponeret over
klitterne på denne kilometerlange strand.
Gå ikke glip af den sene eftermiddag! Vi er
nemlig nu i Tarifa, Spaniens nederste spids,
ikke langt fra britiske Gibraltar. Her finder
du en helt uspoleret natur og samtidig en af
de mest eftertragtede områder for at dyrke
windwurfing. Den hvide sand er lige ved
at gøre Dueodde kunsten efter. Selv Afrika
kan du se over til herfra og lige ved siden af
stranden finder du den meget fin velbevarede romerske by Baleo Claudia. En del af stranden er forbeholdt naturister.
Info om Baleo Claudia: https://en.wikipedia.org/wiki/Baelo_Claudia

Rodas: Med fare for, at jeg kan beskyldes for at have en svaghed for Galicien og fremme deres interesse
i denne opgørelse, så må jeg sige, at det er den engelske avis The Guardian, der påsår, at denne strand
er verdens smukkeste. Rodas stranden
ligger nemlig i Pontevedra, på en ø ved
Vigo. Og dermed er vi helt ude ved den
nordlige vestkyst. Ude i Atlanterhavet.
Berømt for sine åndeløse smukke omgivelser på en af Cies øerne. Det sted er vist
ikke særlig kendt af os danskere. Men
Romerne kendte stedet og englænderne
kender stedet, så den berømmelse må
der være noget om. Romerne kaldte
disse små øer derude i Atlanten for
Gudernes Ø. Her har vi en lagune på en østvendt kyst, hvilket nok er en fordel i et hav, der er kendt for
sine vestvinde. Der mangler selvfølgelig ikke noget her. Selv en campingplads og flere restauranter. Færgen sejler fra Vigo. Sandet er fint og hvidt, havet mørkeblåt og vandet krystalklart.
Campingplads: http://www.campingislascies.com (der kommer kun teltcampister, fortrinsvis i små
telte). Turistinfo ikke opsporet.
Platja Gran. Så skal vi tilbage til - af os - mere velkendte egne. I provinsen Girona, lige efter den franskspanske grænse. Fra denne strand er der
en priviligeret udsigt over den gamle
bydel og dens middelaldermure. Med
en længde af 350 m, er det nok den
mindste strand i denne oversigt. Ikke så
underligt, for netop denne kyst, helt ned
til Barcelona, er kendt for sine klippefremspring. Imellem hvert af disse findes
en lille sandstrand, men langtfra alle er
tilgængelige. Simpelthen fordi kysten
er for utilhængelig fra landsiden. Stranden er skærmet af for de fremherskende
vinde fra vest og nu vil jeg da røbe, at vi er i Tossa-de-Mar. Så ved jeg, at mange spaniensfarere ved, hvad
jeg snakker om. Området er kendt for sit høje serviceniveau og der findes alt, hvad man kan ønske sig af
aktiviteter og shoppingmuligheder.
Nærmeste campingplads: http://calallevado.com - Turist info: http://www.infotossa.com/en
Beach Cué. Spanierne vil have mig tilbage til nordkysten. Det bliver så sidste skud i bøssen i denne
omgang. Proviens hedder Asturien. Nærmeste by Llanes (udtales Janes). En kyst jeg selv kender særdeles
godt. dette er en hyggelig strandbred, den er sikker og et perfekt sted for små børn. Mere end det: Der en
fin indkøbsgade med mange caféer og re-stauranter. Det hele nemt at nå med bilen.
Campingplads. http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_spanien/la_paz.htm
og lad mig så lige sige, at denne plads har strande, der også er meget fine. Camping La Paz har vi selv
brugt og den har vi også efterfølgende
for 4 år siden udnævnt til at være Europas
smukkeste.
Det er så kun 6 af Spaniens mange strande,
medtaget for Spaniens Turistkontor, som har
anbefalet dem særskilt. med rette eller urette.
Det er op til dig.

Andre rejsetips: http://www.campisternes-rejseportal.eu/turismesiden/turisme.htm

