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COSTA DOARADA
Costa Dorada sau „Ţărmul Aurit” se află în Catalonia, în partea de sud a coastelor
spaniole ale Mării Mediterane, fiind o destinaţie foarte apreciată de turiştii iubitori de relaxare, soare şi băi în
mare. Centrul întregii regiuni este oraşul istoric Tarragona, unde se află şi un port foarte important. Costa
Dorada se remarcă prin vestigiile din epocile antică şi medievală, precum şi prin cunoscuta coridă sau luptele de
tauri, foarte apreciate de localnici. Cea mai importantă staţiune turistică este aici Salou, o localitate modernă şi
animată, cu multe posibilităţi de cazare de bună calitate, apartamente, hoteluri de lux, restaurante, baruri,
magazine şi discoteci. Plajele cu nisip sunt largi, cu apa puţin adâncă în apropiere de mal. Pe ţărmul mării se
găsesc mici sate tradiţionale de pescari, printre care s-au construit noi complexuri turistice. În regiunile
interioare ale Costei Dorada sunt vii şi livezi de migdali şi măslini.
OBIECTIVE TURISTICE:
Tarragona - Cum urci treptele spre faleză ai vederi splendide asupra Mediteranei cu sclipiri de aur si
asupra plajelor ticsite de turişti nerăbdători să se răcorească într-o zi caniculară. În spatele tău se deschide
liniştită Rambla Nova de Tarragona, bulevardul prielnic pentru relaxari meditative în compania brizei, iar în
nord, se întind leneş vestigiile cetăţii romane, Tarraco - bunica oraşului de astăzi, care adăpostea în Antichitate
bijuterii şi mirodenii. Tot aici se află şi piesa de seamă a sitului - vechiul amfiteatru din Tarraco, aflat din anul
2000 în Patrimoniul UNESCO. O poartă îţi deschide calea spre oraşul vechi, o citadelă care respiră calm, un
locşor gotic fără turişti zgomotoşi. Străduţele înguste care au cunoscut asedii maure te poartă prin istorie şi îţi
arată Catedrala Sf. Maria, minune a arhitecturii Evului Mediu, în stil romanic, dar şi cu elemente gotice. În zona
muzeului Tarraco se mănâncă bine la taverne şi nu poţi rezista unui platou apetisant cu scoici alături de un
potaje - o specialitate caldă cu fructe de mare, cartofi mirodenii şi ulei de măsline servită într-o ulcică, alături de
o Estrella rece ca gheaţa.
Museu Pau Casals Museu del Port de Tarragona Acest muzeu reprezinta viata din portul Taragona de pe vremea
romanilor, pe o perioada mai mare de 2000 de ani. Exista o exibitie la Moll de Costa ce face referire la pescuit,
porturi comerciale si de divertisment.
Salou - Nispul fin este înţesat de umbreluţe şi şezlonguri amplasate strategic lângă marea călduţă cu 27
de grade. Juniorii pasează frenetic mingii într-un joc de tenis-acvatic foarte popular pe plajele din Spania, iar de
la tavernele din apropiere se aud cum sfârâie micile gogoşi churros pe care proprietarii le garnisesc cu ciocolată
sau cu zahăr şi le vând apoi într-o clipită. Numită şi plaja Europei, staţiunea Salou îţi oferă experienţe
cosmopolite, de la relaxarea în golfuleţe, la ski pe apă, plimbări pe celebra faleză Passeig de les Palmeres şi o
porţie de istorie la monumentul regelui Jaume care a plecat de aici în 1229 să cucerească Mallorca. Fântâna
Lluminosa face furori cu spectacolele de lumină şi culoare, poate ajunge la 210 de combinaţii în ture de 90 de
secunde timp de 5 ore, iar ora 21.00 fix fântânile cibernetice încep coregrafia.
Delta Ebro, se desfasoara pe 320 km, aceasta ocupand locul 2 din Europa ca marime. Atractii turistice
in zona deltei: lacuri cu apa sarata si dulce, plaje cu dune de nisip, zone impadurite, pasari si animale rare sau pe
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cale de disparitie. A fost declarata parc natural in anul 1983) si zona muntoasa ( paduri, cascade, fenomene
carstice, canioane).
Porturile minunate de aici sunt o atractie in sine. Apele tranchile ale Mediteranei sunt ideale pentru a te
bucura de mare si Costa Daurada detine porturi bune unde se pot duce provizii, unde se pot face acostari de
barci.
Portul Comarruga – situat in orasul Comarruga, langa El Vendrell, in cadrul Costei Daurada. Poate primi in port
265 de corabii odata si prezinta o adancime de 3 m.
Portul Segur de Calafell – acest port permite acostarea a 233 de corabii si prezinta diverse facilitate precum apa,
electricitate, rampa, reparatii, supermarket, si chiar si o banca.
Portul Torredembarra – acesta poate primi 820 de barci odata si ofera facilitate precum apa, electricitate, rampa
de 2.5m, reparatii, banca, bar, lift mobil de 45 de tone, transmitator prin radio, supermarket, informatii
meteorologice, toalete publice, etc.
Portul Taragona – permite acostarea a 442 de nave si prezinta urmatoarele facilitati: apa, electricitate, rampa,
reparatii, supermarket, si chiar si o banca, dusuri, info meteo, macara, locuri de inchiriat masini, bar, dusuri.
Portul Salou – prezinta loc pentru 230 de corabii si are urmatoarle facilitati: apa, electricitate, rampa, reparatii,
supermarket, si chiar si o banca, securitate, macara de 10 tone, transmitator prin radio, toalete publice, dusuri,
locuri de inchiriat masini.
Portul Cambrils – are loc pentru 533 de nave si detine urmatoarele facilitate: apa, electricitate, rampa, reparatii,
supermarket, o banca, toalete publice, rampe de 2.5m, macara de 7.5 tone, radio transmitator, info meteo,
dusuri.
Port Aventura - Excursia consta in vizita la parcul de distractii Port Aventura ale carei varietati de
spectacole si atractii il transforma in modul ideal de a petrece o zi insorita alaturi de intreaga familie sau
prieteni. Parcul este impartit in 5 zone, Polynesia, China, Mexic, Mediterana si Vestul salbatic. Fiecare dintre
aceste zone are propriile sale atractii si surprize, este recomandabil sa faceti o plimbare mai intai cu trenuletul
ce face turul parcului pentru a va decide unde e cel mai indicat sa incepeti. Cascadele de apa si variatele
montagne-russe cu siguranta o sa faca sa reveniti in fiecare an.
In interior sunt restaurante tematice si atractii pentru cei mai mici dintre vizitatori, iar pe parcursul traseului prin
parc o sa va intalniti cu nenumarate magazine de suveniruri interesante si inedite.
Excursia include transportul si intrarea la toate atractiile din interioriul parcului, nu include masa si bauturile
vandute in interior.
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