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De Costa Daurada is altijd al een verwelkomende en gastvrije streek geweest. Het 
uitstekende klimaat en de bevoorrechte ligging, met een ruim 80 kilometer lange 
kustlijn, maar ook met bergen die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen en erfgoed, 
maken dit gebied, dat zes regió’s ten zuiden van Catalonië bestrijkt, tot een van de 
belangrijkste toeristische bestemmingen van de Middellandse Zee.

De belangrijkste bestemmingen, waarvan de stranden zijn uitgerust met allerhande 
faciliteiten en beschikken over kwaliteitscertificaten die jaar na jaar worden 
vernieuwd, zijn beschermd tegen de kust, gevormd door ononderbroken fijne 
zandstranden en kristalheldere wateren.

Ook het door de eeuwen heen opgebouwde erfgoed vertoont bijzondere kenmerken, 
gaande van het Romeinse Tarraco, het hoofdkwartier van keizer Caesar Augustus en 
de hoofdstad van Hispania Citerior tijdens het Romeinse Rijk, tot de cisterciënzer- 
en kartuizerkloosters uit de middeleeuwen. Daarbij mag de natuurlijke en 
landschappelijke rijkdom van plaatsen zoals het Montsant-gebergte en de bergen 
van Prades en van gebieden met een spectaculaire natuurlijke schoonheid zoals el 
Priorat en la Conca de Barberà niet worden vergeten.

De Costa Daurada is tevens een gebied met een groot vrijetijds- en kwaliteitsaanbod. 
Hoewel PortAventura World misschien wel de grootste trekpleister is, met een park 
dat elk seizoen opnieuw belangrijke investeringen doet om het aanbod uit te breiden, 
bieden de regio’s van de Costa Daurada, zowel aan de kust als in het binnenland, 
interessante en aantrekkelijke mogelijkheden om vrije tijd met het gezin, in groep of 
in je eigen stijl door te brengen.

Het uitstekende klimaat, met warme zomers en zeer milde winters met weinig 
regen, maakt van de Costa Daurada ook, twaalf maanden per jaar, de ideale plek 
om sportactiviteiten te beoefenen en te plannen. Talrijke gemeenten beschikken 
trouwens over een uitgebreid netwerk van sportvoorzieningen. In dit opzicht voldoet 
het aanbod aan hoogwaardige golfbanen aan de eisen van de meest veeleisende 
spelers.

De Costa Daurada heeft ook een rijk gastronomisch aanbod, met de typische 
ingrediënten van het mediterrane dieet, zoals olie, granen, groenten en fruit, en vis- 
en vleesgerechten van prima kwaliteit; daarbij mogen ook de wijnen en cava’s niet 
worden vergeten; deze worden geproduceerd in bijzondere wijngaarden die onder 
verschillende oorsprongsbenamingen vallen.

De Costa Daurada, een gastvrije streek
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De Costa Daurada 
ligt op minder dan 
100 kilometer van 
Barcelona en beschikt 
over een uitstekend 
infrastructuurnetwerk

Met de auto:

De Costa Daurada wordt via de 
belangrijkste wegen verbonden met 
Europa en ook met het Iberische 
schiereiland. De verbinding met het 
noorden en het zuiden loopt dus via 
de tolweg AP-7. Vanaf de regio’s 
van Lleida biedt de tolweg AP-2 
directe verbinding met de Costa 
Daurada.

Ook via andere wegen, zoals de 
nationale wegen N-240, N-340, 
C-14 en C-44, is de bestemming 
gemakkelijk en snel te bereiken.

Met het vliegtuig: 

De luchthaven van Reus is 
de belangrijkste luchthaven 
van de regio’s van de Costa 
Daurada. In het hoogseizoen 
biedt de luchthaven belangrijke 
internationale verbindingen.

De luchthaven van Barcelona ligt 
op 100 kilometer van de Costa 
Daurada. 

Met de trein:

Het treinstation van el Camp de 
Tarragona is het belangrijkste 
hogesnelheidstreinstation. 

De spoorverbindingen 
worden uitgevoerd door de 
treinmaatschappij Renfe, die het 
treinverkeer door heel de Costa 
Daurada verzorgt.

Met de bus:

Er zijn tal van 
vervoersmaatschappijen die 
dagelijkse busverbindingen 
bieden naar de belangrijkste 
bestemmingen van de Costa 
Daurada.

Hoe te bereiken Klimaat 
De Costa Daurada geniet een typisch mediterraan klimaat. De 

gemiddelde temperaturen variëren tussen 14ºC in de winter en 21ºC 

a 29ºC in de zomer. Opvallend is het contrast tussen de kust- en de 

berggebieden, waar de globale temperaturen gemiddeld 2 a 4 graden 

lager liggen.

De meeste regen valt in de herfst en vooral in het voorjaar, hoewel er 

in de zomer vaak korte, zeer hevige regenbuien vallen.

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/
http://www.renfe.com/
http://www.atmcamptarragona.cat/
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Nieuw bezoekerscentrum in het Klooster 
van Poblet 
Het Klooster van Poblet beschikt sinds 
kort over twee gloednieuwe ruimtes die 
bedoeld zijn als aanvulling op de visite 
en die bezoekers de kans geven om 
een hedendaagse blik te werpen op de 
zin van het monnikenbestaan in de 21e 
eeuw: een gloednieuw bezoekerscentrum 
en de uitbreiding van de expositieruimte 
in het museum. Hedendaagse 
elementen, zoals audiovisuele projecties 
en interactieve schermen, worden 
met de religieuze traditie van de 
cisterciënzerabdij geïntegreerd.

Camins KM. 0  
Camins KM. 0 is een nieuw project 
gericht op toeristische ervaringen en 
rondleidingen in het kader van het 
agrarische erfgoed, de geschiedenis 
van de agrarische streek en de 
valorisering van het landbouwlandschap, 
gecreëerd voor de ontwikkeling van 
het duurzame toerisme in de regio Alt 
Camp. Dit voorstel heeft synergieën met 
de plaatselijke producenten mogelijk 
gemaakt en derhalve kunnen alle 
toeristische routes met een proeverij van 
lokaal geproduceerde voedingswaren 
afgesloten worden. 

Uitbreiding van de sportfaciliteiten   
Het aanbod van het voetbalsportcomplex 
van Salou is grotendeels 
geprofessionaliseerd. Zo beschikt 
deze nu over een stadion voor 1.000 
toeschouwers en 2 strandvoetbalvelden 
van internationale afmetingen. Het 
complex telt verder 1 multifunctioneel 
rugbyveld en 11 voetbalvelden. Alle 
sportfaciliteiten bevinden zich op een 
terrein van 175.000 vierkante meter.

Het Casteller Museum
In het Museu Casteller van Catalonië in 
de stad Valls wordt de belangstelling van 
de bezoekers voor het casteller-fenomeen 
gewekt, een 200-jaar oude traditie die heel 
veel mensen naar het hart ligt. Een bezoek 
aan het museum is vergelijkbaar aan een 
traject dat in het rijk van het gezond verstand 
begint en dat eindigt met de heftige emoties 
die deze menselijke torens veroorzaken. Een 
innovatieve en technologische wandeling 
door het wezen van deze traditie.

La casa del Vermut
La Casa del Vermut is een polyvalente ruimte 
in het Oenologisch Station van Reus, die een 
tweevoudige functie vervult: dit informatiepunt 
verstrekt informatie zowel met betrekking tot 
toeristische bezienswaardigheden als tot het 
aanbod van activiteiten die met vermout te 
maken hebben. Maak kennis met de populaire 
vermout uit Reus, waarvan er acht merken 
bestaan, en met de toeristische route voor 
vermout. Ontdek eveneens waar de oors-
prong van de 18e eeuwse leuze ‘Reus, Parijs, 
Londen’ ligt.

Een bestemming die 
voortdurend aan het 
vernieuwen is

De Costa Daurada is een levendige en bijzonder 
dynamische bestemming. Elk jaar opnieuw 
streven openbare en particuliere instellingen 
ernaar om effectieve verbeteringen te realiseren 
en komen met nieuwe voorstellen om de 
aantrekkingskracht van deze regio te vergroten.

 

http://www.poblet.cat/
https://caminskm0.com/
https://www.futbolsalou.com/ca/
https://museucasteller.cat/
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Een thuishaven

De Costa Daurada staat van oudsher open voor de 
volkeren van de Middellandse Zee. De kust heeft 
als belangrijkste gemeenschappelijke noemer de 
uitgestrekte, goudgele zandstranden -  waaraan deze 
toeristische bestemming haar naam heeft ontleend 
- met rustig, kristalhelder water. Je vindt er echter 
ook steile kusten, waar pijnbomen bijna tot in zee 
groeien en die een bevoorrecht natuurlijk paradijs voor 
zwemmers zijn.

60 stranden over 81 kilometer

De 81 kilometer lange kustlijn van de Costa Daurada 
telt 60 stranden. Wat de meeste gemeen hebben is het 
fijne, goudkleurige zand en de ondiepe toegang tot de 
zee, waardoor het op het strand met het hele gezin zeer 
rustig en gezellig vertoeven is.

stranden over 81 
kilometer

Kwaliteitscertificaten

De stranden van de gemeenten Altafulla, Calafell, 
Cambrils, Creixell, Cunit, El Vendrell, Hospitalet de 
l’Infant, Mont-roig del Camp, Roda de Berà, Salou, 
Tarragona, Torredembarra y Vila-seca beschikken over 
een Blauwe Vlag, een ecolabel dat garant staat voor 
de naleving van de kwaliteitsnormen op het gebied van 
water, schoon zand, toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap en beschikbaarheid van faciliteiten zoals 
medische zorg, berging en redding, en EHBO.

Bovendien zijn sommige van deze bestemmingen ook 
in het bezit van een ISO 14001: 2004 certificering, die 
garant staat voor milieubeheer op de stranden. 

Kusttoerisme

60
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Zeereservaat in El Vendrell en 
Nordic Walking in Calafell
De stranden van El Vendrell, op 3,5 
kilometer van het stadscentrum, 
munten uit door kwaliteit. Vóór 
de stranden bevindt zich het 
zeerreservaat Masia Blanca, met 
een diepte van 4 tot 16 meter en 
een grote rijkdom aan dier- en 
plantensoorten.
Het Gemeentelijk Bureau voor 
Toerisme heeft een natuurcentrum 
in beheer waar je de natuurlijke 
rijkdom van het reservaat op een 
praktische manier, zoals snorkelen, 
kunt ontdekken.
Aansluitend kan ook nog een 
bezoek worden gebracht aan de 
naburige stad Calafell, pionier 
in het promoten en verspreiden 
van Nordic Walking aan de 
Costa Daurada. Calafell verzorgt 
het hele jaar door interessante 
mogelijkheden om de bestemming 
zowel overdag als ’s nachts te 
ontdekken door het beoefenen van 
deze vorm van actief toerisme.

Camí de Ronda in Roda de Berà
Roda de Berà bewaart een van de 
belangrijkste erfgoedelementen 
die getuigen van de aanwezigheid 
van de Romeinen aan de Costa 
Daurada; het betreft de boog waar 
de gemeente haar naam aan dankt 
en die het eindpunt vormt van de 
route over de Camí de Ronda, die 
begint bij het gemeenteplein plaça 
de la Sardana.
Deze 9 kilometer lange route laat je 
kennis maken met de traditionele 
landschappen van de Costa 
Daurada, met gewassen zoals 
olijfbomen, en laat je de kust of het 
dorp Roc de Sant Gaietà ontdekken, 
tot bij de boog van Berá.

Natuurgebied Els Muntanyans in 
Torredembarra
Het natuurgebied Els Muntanyans 
ligt tussen de gemeenten 
Torredembarra en Creixell en wordt 
beschouwd als een van de best 
bewaarde natuurlijke ecosystemen 
van de Costa Daurada. Langs het 
5300 meter lange traject kun je 
kennis maken met de natuurlijke 
zandduinen in de omgeving van 
de kust van Torredembarra. In de 
zomer kun je deze wandeling nog 
aanvullen met een duik in zee.

Passeig Arqueològic i Torre de Pilats
Het Romeinse Rijk heeft aan de 
Costa Daurada een spectaculaire 
erfenis nagelaten. Een aanrader is 
om de ontdekkingstocht te beginnen 
bij de Romeinse villa Els Munts 
(Altafulla), waar in de zomer ook 
theatrale rondleidingen plaatsvinden. 
Een bezoek aan de stadsmuren, de 
Paseo Arqueológico (archeologische 
wandeling), het amfitheater en het 
circus is een must als je in Tarragona 
bent, zonder de Torre de Pilatos (toren 
van Pilatus of praetorium), waar de 
politieke strategie van Hispania werd 
bepaald, te vergeten. De gezamenlijke 
monumenten van Tarraco zijn 
Werelderfgoed van de Unesco. 
In Salou kun je bij een bezoek aan 
Barenys ontdekken hoe in het 
Romeinse Rijk amforen werden 
gemaakt.

Ontdek de Costa Daurada in de 
luwte van de zee
De kust van de Costa Daurada 
is al eeuwenlang bezaaid met 
wandelpaden, in een spectaculair 
mooi gebied. In Salou vind je de 
camí de ronda, een buitengewone 
route die zich goed leent voor 
wandelingen. Je kunt verder 
wandelen langs de GR92, in 
de volksmond bekend als de 
kustweg, die loopt van Cambrils tot 
Hospitalet de l’Infant en die je de 
welbekende kustlijn van de Costa 
Daurada laat ontdekken. Sommige 
stukken zijn verstedelijkt, maar op 
andere stukken ligt deze iets meer 
dan 15 kilometer lange route er 
verlaten bij.

Onze aanraders: 

5 routes om de 
kust te ontdekken

1 3

5

2 4

http://www.elvendrellturistic.com/reserva_marina.php
http://www.rodadebera.cat
http://turismetorredembarra.cat/platja-de-lespai-natural-dels-muntanyans-gid-52
http://www.tarragonaturisme.cat/ca/rutes/ruta-romana
http://blog.visitsalou.eu/el-cami-de-ronda-de-salou-una-autentica-joia-a-la-vora-del-mar/
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PortAventura World 

Sinds het in 1995 zijn deuren opende, is PortAventura World een 
spectaculair resort met ruim 30 attracties, waaronder enkele 
sterattracties zoals Dragon Khan, Stampida, Hurakan Condor, Furius 
Baco en Shambala. Gedreven door de wil om te groeien, te innoveren 
en zichzelf opnieuw uit te vinden om bezoekers te blijven verrassen, 
investeert PortAventura World in het park en verbetert het het van jaar 
tot jaar.  

Naar verwachting wordt Ferrari Land in 2017 geopend. Dit park zal 
beschikken over een authentiek racecircuit, de hoogste en snelste 
verticale accelarator van Europa en een luxueus vijfsterrenhotel.

PortAventura Caribe Aquatic Park

PortAventura Caribe Aquatic Park 
is een van de beste waterparken 
van Europa. Dit park ligt naast 
PortAventura World en bestrijkt een 
oppervlakte van 50 000 m2. Het 
biedt een grote verscheidenheid 
aan attracties voor het hele gezin. 

Aqualeon

In Aqualeon, een themapark in de 
gemeente Albinyana, in de regio 
Baix Penedès, zijn plezier met 
waterattracties en contact met de 
natuur de gemeenschappelijke 
noemer.

Aquopolis

Aquopolis is een themapark waar 
water de ruggengraat van alle 
attracties is. Het park is gelegen bij 
La Pineda Platja en heeft ook een 
dolfinarium waar dagelijks shows 
en activiteiten met dolfijnen en 
zeeleeuwen worden gehouden. 

Karting Salou

Karting Salou is een van de beste 
kartbanen van Europa, met een 
oppervlakte van 1200 m2. Deze 
kartbaan beschikt over karts voor 
volwassenen, karts voor kinderen 
en tweezits karts.

Electric Karting Salou

Electric Karting Salou is een 
moderne kartbaan die aangepast 
is om je in alle veiligheid een 
adrenalinekick te bezorgen.

Bosc Aventura

Bosc Aventura, in het centrum 
van Salou bestrijkt ruim 8000 m2 
groengebied met tokkelbanen, 
paintball en nog veel meer, voor 
plezier met het hele gezin.  

Karting Club Vendrell

Karting Club Vendrell, is gelegen in 
de hoofdstad van el Baix Penedès 
en biedt emotie en snelheid op 
twee kartbanen. De eerste baan 
is voor een volwassen publiek 
en beschikt over een competitie-
goedgekeurd parcours. De tweede 
beschikt over een 425 meter lang 
parcours voor kinderen.  

Jungle Trek

Jungle Trek, is een themapark 
in Altafulla met tokkelbanen, 
bruggen… en met vijf 
speelparcours tussen bomen voor 
jong en oud.  

Belangrijkste 
vrijetijdsbestedingen aan 
de Costa Daurada

1

3

7

5

9

2

6

4

8

https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/acuatic-park
http://www.aqualeon.es/?lang=ca
http://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=ca
http://www.kartingsalou.com/ca/go-karts
http://www.kartingsalou.com/go-karts
http://boscaventurasalou.com/ca
http://kartingvendrell.com/
http://www.jungle-trek.com/
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De Costa Daurada, 
voor het hele gezin

De Costa Daurada is een grote bestemming voor 
gezinnen. Zowel de plaatsen aan de kust als die in het 
binnenland bieden bezoekers een brede waaier van 
activiteiten om te genieten van een vakantie of een paar 
dagen weg met het gezin. De rijkdom van het gebied 
schept de mogelijkheid om van het erfgoed te genieten, 
aan sport te doen, op zee of in het binnenland, en talrijke 
routes te verkennen die geschikt zijn voor een breed 
publiek.

De gemeenten van de Costa Daurada kunnen bogen 
op een rijke traditionele volkscultuur en laten je daarom 
kennis maken met eeuwenoude tradities zoals de 
castells of menselijke torens, met traditionele religieuze 
voorstellingen zoals de gesproken dansen, of brengen 
je in vervoering door diepgewortelde festiviteiten 
zoals de patroonsfeesten, waar duivels en reuzen de 

protagonisten zijn van passacaglia’s. Sommige feesten 
die je aan de Costa Daurada kunt bijwonen, werden 
overigens uitgeroepen tot «feest van nationaal toeristisch 
belang». Dit geldt zowel voor de Setmana Medieval de 
Montblanc (middeleeuwse week in Montblanc), waar je 
twee weken lang terug in de tijd kunt reizen en kennis 
maken met het leven van de inwoners van Montblanc in 
volle middeleeuwen, toen de “Villa Ducal” de op zes na 
belangrijkste stad van het land was, als voor de feesten 
van Santa Tecla in Tarragona, waar de weelde van de 
drukbezochte volkse optocht in het bijzonder opvalt.

De feestkalender van de Costa Daurada wordt verder 
nog uitgebreid met feestelijkheden die tot “traditioneel 
feest van nationaal belang” werden uitgeroepen: Festa 
Major de l’Arboç, Processó del Sant Enterrament  de 
Tarragona (processie van de Heilige Begrafenis in 
Tarragona), Festa Major de Reus, Encamissada de Falset 
(feest van Sint-Antonius), Els Tres Tombs de Valls (feest 
van Sint-Antonius), Ball del Sant Crist de Salomó (dans 
van de Heilige Christus Salomo), Festa de la Mare de 
Déu del Carme (feest van de Heilige Maagd Maria van 
de berg Karmel) in de kustdorpen, Cos de Sant Antoni 
(paardenraces) in Vila-seca, en Festes Decennals de la 
Mare de Déu de la Candela (tienjarige feesten ter ere van 
de Maagd van Candelaria) in Valls, waarvan de volgende 
viering in 2021 zal plaatsvinden. 

Kenmerken van een bestemming voor 
gezinnen

De Costa Daurada is de eerste streek 
in Catalonië die is uitgegroeid tot een 
op en top bestemming voor gezinnen. 
Je kunt er niet alleen wandelingen 
maken langs de uitgestrekte stranden 
en genieten van de rust en het 
gevoel er even helemaal uit te zijn, 
maar ook watersporten beoefenen 
of verdwalen in het binnenland met 
magische plaatsen waar routes voor 
fietsers, mountainbikers, klimmer 
of wandelaars lopen om het rijke 
architectonische en artistieke erfgoed 
te verkennen.

Bovendien hebben de hotels zich 
ook aangepast door permanent 
te verbeteren, en bieden ze 
voorzieningen die geschikt zijn om 
met alle gemak alle gezinsleden te 
verwelkomen.

Onderscheidingen voor 
gezinstoerisme 

In 2003 kreeg Salou, als eerste 
bestemming van de Costa 
Daurada, de onderscheiding voor 
gezinstoerisme, toegekend door 
de Generalitat van Catalonië. 
Tegenwoordig zijn de gemeenten 
Cambrils, Vila-seca, La Pineda Platja, 
Calafell, Salou, El Vendrell en de 
bergen van Prades eveneens in het 
bezit van deze onderscheiding.

Het keurmerk “Bestemming 
voor gezinstoerisme”, toegekend 
door het Catalaanse Bureau voor 
Toerisme van de Generalitat van 
Catalonië, garandeert gezinnen dat 
de gemeente waar ze hun vakantie 
doorbrengen, gevoelig is en zich 
inzet om ervoor te zorgen dat de 
voorzieningen en faciliteiten op 
gezinnen zijn afgestemd, met name 
op gezinnen die reizen met kinderen.

 

Onderscheidingen 
voor sporttoerisme

De gemeenten Salou en Cambrils 
aan de Costa Daurada bezitten 
tevens een onderscheiding voor 
sporttoerisme, toegekend door de 
autonome regering van Catalonië. 
Deze onderscheiding wordt 
toegekend als blijk van de kwaliteit 
van de sportvoorzieningen van de 
bestemming.
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La Capona-route in El Pla de Santa 
Maria
El Pla de Santa Maria, in de regio 
el Alt Camp, kan bogen op een 
rijk, met droog gestapelde stenen 
gebouwd erfgoed, getuige van 
zijn boerenverleden. Deze twee 
kilometer lange route is een 
echte aanrader en loopt over een 
zeer vlak stuk land vol macetas 
(stenen huisjes voor wateropslag), 
bijenstallen, terrasmuren en 
verrassende hoekjes. Een 
bezienswaardigheid op de La 
Capona-route, die zowel te voet als 
met de fiets te lopen is, is de cossiol 
de la Soleta, die werd gebouwd om 
water op te slaan.

Route van de Dips, in Pratdip
Pratdip en Collejou zijn gebieden 
waar dips leefden: vampierwolven 
die, aldus de legende, kuddes en 
dronkenmannen aanvielen. Joan 
Perrucho schreef hierover in zijn 
roman Històries naturals. De route 
van de dips die wij voorstellen, laat 
je op een buitengewone manier 
het Llaberia-gebergte ontdekken, 
langs wandelpaden met een grote 
natuurlijke en landschappelijke 
rijkdom.

Begeleid bezoek aan Siurana: 
legenden over princessen en 
krijgers 
Deze route is een uitstekende 
gelegenheid om kennis te maken 
met het historische centrum van 
het strategisch gelegen dorp  
Siurana, het laatste bolwerk uit 
de Reconquista (herovering) in 
Catalonië. Siurana bezit een kasteel 
dat een bastion van verzet tegen 
de Moren was. In het weekend 
worden rondleidingen met gids 
georganiseerd.

Toeristentreintje en de Iberische 
Citadel van Calafell
Calafell helemaal in het noorden 
van de Costa Daurada, is het 
ontdekken waard. De tocht kan 
beginnen met het toeristentreintje, 
dat over twee routes rijdt en een 
uitstekende manier is om kennis 
te maken met de bestemming. 
Aansluitend kan ook nog een 
bezoek worden gebracht aan de 
Iberische Citadel, een van de meest 
bijzondere vindplaatsen van het 
land, waar je kunt kennis maken 
met de leefwijze van de Iberiërs. In 
de zomer vindt hier ook het Tierra 
Ibérica-festival plaats.

De grotten van L’Espluga, het 
plattelandsmuseum en Clickània
De grotten van L’Espluga de 
Francolí waren bewoond vanaf 
het midden-paleolithicum. Een 
bezoek aan de binnenkant van 
de grot laat je de geschiedenis 
van de mens vanaf dat tijdperk 
ontdekken. Voor de durvers stellen 
we een avontuurlijke route van 900 
meter voor. Tijdens een verblijf in 
L’Espluga mag een bezoek aan het 
plattelandsmuseum niet ontbreken 
om iets meer over het traditionele 
leven op het Catalaanse platteland 
te weten te komen.  
Daarnaast vindt in la Conca 
de Barberà, gedurende twee 
weekenden van oktober, het 
Clickània-festival plaats, een 
evenement waarbij al jaren de 
oude kerk van Sant Francesc de 
Montblanc wordt omgetoverd in 
een wereld van Playmobil Klicky’s. 
Het hele jaar door kun je er in 
vogelvlucht de omheining van 
de stadswallen ontdekken en 
aansluiten bij de rondleidingen 
met gids, verzorgd door het VVV-
kantoor.

Onze aanraders: 
5 routes voor 
gezinstoerisme 

1 3

5

2 4

http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/pla-de-santa-maria-el/la-ruta-de-la-capona
http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/pla-de-santa-maria-el/la-ruta-de-la-capona
http://www.pratdipturisme.com/reviu-la-llegenda-dels-dips
http://www.pratdipturisme.com/reviu-la-llegenda-dels-dips
http://www.turismesiurana.org/
http://www.calafellhistoric.org/
http://www.covesdelespluga.info/ca/inici.html
http://www.covesdelespluga.info/ca/inici.html
http://www.montblancmedieval.cat/
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Costa Daurada, 
streek met 
geschiedenis, 
streek met 
erfgoed 
De Costa Daurada is altijd al een 
gastvrije streek geweest. Een 
goed bewijs daarvan is het rijke 
erfgoed dat tot vandaag in een 
groot deel van de zes regio’s van 
deze bestemming bewaard is 
gebleven.

Gaande van de sporen die de 
Homo sapiens in de bergen 
van Prades achterliet, over het 
Romeinse Tarraco, de hoofdstad 
van Hispania in het Romeinse 
Rijk, tot de cisterciënzerkloosters 
op de cisterciënzerroute, 
in het bijzonder het 
cisterciënzerklooster van Poblet, 
dat het grootste van Europa 
is. Dicht in de buurt kun je 
Montblanc ontdekken, een stad 
waarvan de stadsmuren prima 
bewaard gebleven zijn na een 
reeks grote restauratiewerken 
om deze middeleeuwse stad te 
herstellen.

De Costa Daurada is tevens een 
gebied dat de belangstelling van 
grote kunstenaars heeft gewekt. 
In Reus zijn belangrijke sporen 
te vinden van de modernistische 
erfenis van het land uit de 
19e en 20e eeuw. Maar ook 
het landschap ontdekken en 
beleven, is een aanrader, want 
je wordt er beslist verliefd op, 
net als Joan Miró, Pau Casals en 
Antoni Gaudí, om er maar enkele 
op te noemen.

De Costa Daurada,  
een universeel erfgoed

In 1991 werd het cisterzijnzerklooster van Santa María de Poblet, in Vimbodí i Poblet, 
als eerste monument van de Costa Daurada opgenomen in de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Die erkenning kwam na jarenlange restauratiewerkzaamheden, waarmee 
dit unieke klooster, dat een mengeling van romaanse en gothische elementen 
vertoont en een levendige kloostergemeenschap heeft behouden, in volle luister 
werd hersteld.

Tarraco ontdekken staat ook synoniem voor een reis door de tijd, waarmee u kunt 
genieten van een stukje geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het licht, het milde 
klimaat, de haven ... zijn allemaal factoren geweests die bijdroegen tot de versterking 
van de idyllische verhouding tussen de Romeinen en Tarraco, een stad waar Keizer 
Caesar Augustus twee jaar lang, van 29 tot 27 v.Chr., zijn woonplaats had.

De Romeinse Tarragona maakt eveneens deel uit van het 
werelderfgoed. Wij raden u aan om een bezoek te brengen aan het 
amfitheater, de stadswallen, het Romeinse circus ... Vergeet vooral 
niet om een wandeling te maken door de straten van het hoger 
gelegen gedeelte van de stad (Parte Alta), waar de rijke geschiedenis 

nog steeds zichtbaar is.

Het Prades-gebergte bevat culturele en religieuze sporen van homo sapiens, 
in de vorm van grotschilderingen. Deze kunnen onder leiding van een gids 

bezichtigd worden, in excursies die vanuit het dorpje Rojals vertrekken. Maak 
kennis met de geschiedenis van deze streek door een bezoek te brengen aan het 
interpretatiecentrum voor grotschilderingen van het Prades-gebergte en geniet 
van de artistieke manifestaties tijdens een bezoek aan Mas de Carlos, een van de 
schatten aan prehistorische schilderingen van de Costa Daurada.

De Regio El Priorat heeft een grote concentratie van voorhistorische schilderkunst. 
Het in Capçanes gelegen complex bestaat uit een twintigtal rotstekeningen, waarop 
meer dan 150 menselijke figuren en dieren afgebeeld staan. Opvallend is de 
representatie van een indrukwekkende stier, die 54 cm meet, een van de grootste 
stierafbeeldingen die tot op de dag van vandaag gedocumenteerd zijn.

De ‘castells’, of menselijke torens, zijn een culturele uiting en een van de meest 
diepgewortelde tradities van de Costa Daurada. Deze ontstond ruim twee eeuwen 
geleden in Valls en breidde zich aanvankelijk over heel Catalonië uit, hoewel ze 
vandaag de dag ook buiten de grenzen van deze autonome gemeenschap terug te 
vinden is. Kracht, evenwicht, moed en gezond verstand liggen ten grondslag aan de 
casteller-activiteiten, die door UNESCO als werelderfgoed zijn erkend.

Een ander immaterieel erfgoed van de mensheid aan de Costa Daurada zijn 
de “droog” gestapelde stenen. Deze bouwkunst, die geheel in de omgeving is 
geïntegreerd, wordt in sommige streken overvloedig toegepast en speelt derhalve 
een actieve rol in de vormgeving van het plaatselijke landschap. Aan de Costa 
Daurada zijn deze stenen muren heel gangbaar: zo worden ze bij de aanleg van 
terreinafscheidingen, gehuchten, ijsopslagplaatsen, kalkovens, enz., gebruikt.

Gezond en lekker eten met de mediterrane keuken is een ander immaterieel erfgoed 
van de Costa Daurada. Hier vindt u de meest innovatieve culinaire creaties en ideeën 
die uit een waardevolle eeuwenlange culturele traditie zijn ontstaan. Het belangrijkste 
ingrediënt van dit erfgoed is alom aanwezig in de landen rond de Middellandse Zee: 
de sympathie van hun bewoners. 
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Routes om grote ontdekkingen te doen

Cisterciënzerroute

Toen de graven van 
Barcelona hun gronden 
in la Conca de Barberà 
afstonden aan de 
cisterciënzermonniken uit 
Frankrijk die er een klooster 
op moesten bouwen, was 
de eerste stap gezet tot 

de bouw van een klooster dat vandaag nog steeds door 
monniken wordt bewoond.

De cisterciënzerroute laat je het binnenland ontdekken, 
tussen de regio’s el Alt Camp met het klooster van Santes 
Creus, la Conca de Barberà met het klooster van Poblet, 
en el Urgell met het klooster van Vallbona de les Monges, 
dat zich al buiten de Costa Daurada bevindt. Op deze 
architectonische route ontbreekt het niet aan spiritualiteit 
en culinaire en landschappelijke hoogtepunten. Een 
aanrader!

Modernisme-route in Reus

De burgerij van Reus gaf 
een impuls aan de bouw 
van nieuwe gebouwen in 
het historische centrum van 
de hoofdstad van el Baix 
Camp. Deze constructies, 
die in de late 19e eeuw 
als herenhuis werden 

gebruikt, zijn vandaag ware architectonische hoogstandjes 
die je wandelend door het centrum van Reus tegen 
komt. Het Pere Mata Instituut, ontworpen door Lluís 
Domènech i Montaner en gebouwd naar het model 
van de paviljoenen van het ziekenhuis Sant Pau in 
Barcelona, vormt het hoogtepunt van deze bouwkunst. Het 
paviljoen voor vooraanstaanden (pavelló dels distingits), 
dat architectonisch het mooiste is, is tegenwoordig 
te bezichtigen. In het Gaudí-centrum worden je alle 
geheimen over deze geniale architect onthuld.

Paisatge dels Genis - route

Gaudí, Miró, Pau Casals en 
Pablo Picasso zijn namen die 
met onze streek verbonden 
zijn. Ze hebben allen hun 
sporen nagelaten en tegelijk 
putten ze hun inspiratie uit 
hun nauwe band met de 
Costa Daurada. Zo heb je 

in Reus het Gaudí-centrum en vind je in Casa Navàs en 
het Pere Matà Instituut belangrijke voorbeelden van het 
modernisme. Tussen Miró en Mont-roig del Camp bestond 
een nauwe relatie door zijn schilderij “La Masia”, maar 
er zijn ook nog andere plaatsen te ontdekken die naar 
Miró verwijzen, zoals de hermitage van de Mare de Déu 
de la Roca en de in droog gestapelde stenen gebouwde 
barakken. Een aanrader is ook om het landschap per 
mountainbike te ontdekken. In El Vendrell, vlakbij het Sant 
Salvador- strand, is het Villa-Museum Pau Casals een 
bezoek waard. Picasso verbleef twee keer in Horta de 
Sant Joan, in het Ebro-gebied. Het centrum dat naar de 
grote schilder genoemd is, is een goede startplek om het 
landschap van de geniëen te ontdekken. 

Wijnroute

In Priorat ruikt het land 
naar wijn. En dat is niet te 
verwonderen, want de wijn 
gaat hand in hand met de 
economie van een regio 
die met buitengewone 
zorg toeziet op het behoud 
van ruim 3800 hectare 

wijngaarden, verdeeld over twee herkomstgebieden: 
de kwaliteitsaanduiding Priorat en de beschermde 
oorsprongsbenaming Montsant.  
Deze route laat je wijnhuizen die kwaliteitswijnen 
produceren, ontdekken. Ze laat je ook genieten van 
een uniek gebied dat zich kandidaat stelt om tot 
Werelderfgoed van de Unesco te worden uitgeroepen. 

http://www.larutadelcister.info/
http://www.reuspromocio.cat/ruta-del-modernisme
http://elpaisatgedelsgenis.cat/
http://www.turismepriorat.org
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Tarragona, meer dan 2000 jaar 
geschiedenis, en het Tarraco Viva-
festival
Na een jarenlange, minutieuze 
restauratie is het Romeinse 
Tarraco  een authentiek juweel 
om te ontdekken. De route die we 
voorstellen loopt van het Romeinse 
amfitheater naar het circus en de 
Praetoriaanse toren, met als afsluiter 
een bezoek aan de kathedraal, 
waarvan nu ook het terras, dat een 
uitstekend uitkijkpunt over de stad 
biedt, toegankelijk is.

Daarnaast vindt in mei in Tarragona 
het Tarraco Viva-festival plaats, 
een waar avontuur om het leven 
van de Romeinen in deze stad tot 
in de details te leren kennen. In de 
zomer mag je zeker de historische 
reconstructies Tarragona Historia 
Viva niet missen.

Klooster van Santa Maria de Poblet
Het klooster van Santa Maria de 
Poblet, gesticht in 1098, is een van 
de architectonische sieraden van 
het religieuze werelderfgoed. Het 
klooster is een voorbeeld van hoe de 
kunst in Catalonië is geëvolueerd, 
want je vindt er alle architectonische 
stijlen die zich sinds de 12e eeuw in 
het land hebben opgevolgd.  
Een bezoek aan de kerk waar zich 
de koninklijke graven bevinden, 
is zeker een aanrader, maar ook 
aan de refter, de kloostergang 
en de kloostermuren; en om 
de ontdekkingstocht door 
het cisterciënzererfgoed af te 
sluiten, een bezoek aan Santes 
Creus, het enige klooster op de 
cisterciënzerroute dat niet meer 
door monniken wordt bewoond. De 
route die we voorstellen bestaat uit 
een rondleiding door het klooster en 
omgeving met als rode draad: de 
middeleeuwse legenden die zich in 
Santes Creus hebben afgespeeld.

Mijnen van Bellmunt del Priorat
De Mina Eugènia was de grootste 
loodmijn in Catalonië. Deze mijn was 
in bedrijf tussen 1879 en 1972 en 
maakt deel uit van het museum van 
de Mijnen van Bellmunt del Priorat, 
een informatiecentrum waar je kunt 
kennismaken met de wereld van 
de loodmijnen in Catalonië. Als je 
toch in de buurt bent, denk eraan 
om ook een bezoek te brengen 
aan de coöperatieve wijnkelder 
Celler Cooperatiu de Falset-Marçà, 
waar theatrale rondleidingen 
worden verzorgd, en aan het 
wijninformatiecentrum in Falset.

Wijnkathedralen
In de late 19e en vroege 20e eeuw 
gaven verschillende coöperatieve 
landbouworganisaties van Camp 
de Tarragona opdracht voor het 
bouwen van wijnhuizen die ingericht 
waren voor het produceren van wijn 
of olijfolie. Deze indrukwekkende 
gebouwen, zoals de bodegas van 
Nulles, L’Espluga de Francolí en 
van Rocafort de Queralt, om maar 
enkele van de vele te noemen, zijn 
een uitstekend voorbeeld uit die 
periode. Een andere aanrader is om 
andere gebouwen te ontdekken, 
zoals de hermitage van de Mare 
de Déu de Montferri, ontworpen 
door Jujol uit Tarraco, de kerk van 
Vistabella en de hermitage van 
el Roser de Vallmoll, om enkele 
voorbeelden te geven.

Het muzikale universum van Pau 
Casals
Pau Casals was van jongs af aan al 
met de muziekwereld verbonden. 
Op zijn negende begon hij op het 
barokke orgel van de gemeente 
te spelen en later, op volwassen 
leeftijd, zette Casals zijn relatie met 
de hoofdstad van Baix Penedès 
voort vanaf zijn zomerverblijf.
Om het universum van Pau Casals 
te laten ontdekken, worden 
begeleide bezoeken verzorgd, 
zowel voor schoolgroepen als voor 
volwassenen, onder interactieve 
begeleiding van en met toelichting 
door gespecialiseerde gidsen. In juli 
en augustus vindt het Internationaal 
Muziekfestival Pau Casals plaats, 
waar sinds 1981 de beste zangers 
en muziekgroepen van Spanje en 
van de hele wereld optreden. De 
cello vormt de rode draad van het 
festival. 

Onze aanraders: 

5 routes om het 
cultureel erfgoed 
te ontdekken 

1 3

5

2 4

http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat/ca
http://www.poblet.cat/
http://www.poblet.cat/
http://minesbellmunt.com/
http://www.paucasals.org/
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Montsant-gebergte

Het 1163 meter hoge Montsant-gebergte in de regio El 
Priorat vormt een van de landschappelijke hoogtepunten 
van Camp de Tarragona en is erkend als natuurgebied. 
Met kalkhoudende conglomeraten die dateren van 38 tot 
24,6 miljoen jaar geleden, is dit park een mengeling van 
verschillende klimatologische gebieden, met wilde bossen, 
ravijnen en de valleien van de Montsant- en Siurana-
rivieren. 

Het bureau voor het beheer van het natuurgebied verzorgt 
een breed scala aan activiteiten om de flora en fauna in 
dit gebied, dat in 2002 tot natuurgebied is verklaard, te 
ontdekken.

De bergen van Prades

Het bijzondere landschap en unieke erfgoed maken de 
bergen van Prades tot een ideale bestemming om te 
genieten van een vakantie waarbij je er even helemaal 
uit bent en je ook kunt wandelen en moutainbiken langs 
interessante routes die je naar verrassende plekjes leiden, 
zoals o.a. Prades, de Vila Vermella of rode stad.

De bergen van Prades, die zich uitstrekken over 260 
km, tussen de regio’s el Baix Camp en el Alt Camp, zijn 
samen met la Conca de Barberà en el Priorat een duidelijk 
voorbeeld van het mediterrane ecosysteem, met een 
gevarieerde flora en fauna. 

De bergen van Prades hebben de onderscheiding 
voor gezinstoerisme van de Generalitat van Catalonië 
gekregen.

Bos van Poblet

Het bos van Poblet is een van de best bewaarde bossen in 
de bergen van Prades. Dit bos, dat sinds de 12e eeuw tot 
de domeinen van het klooster van Poblet behoorde, heeft 
een uitgebreid aanbod aan routes om het bos te ontdekken.

Bosc de Poblet herbergt de oude boshuizen van La Pena, 
Castellfollit en el Tillar. Het bos is van groot geologisch 
belang en heeft een rijke plantengroei met in het bijzonder 
steeneiken-, pijnboom-, taxus-, eiken- en ooibossen.

In het bos van Poblet, dat werd uitgeroepen tot 
natuurgebied van nationaal belang, worden op initiatief 
van het beheersbureau van het bos, tal van toeristische 
activiteiten verzorgd.

De Costa Daurada kan ook bogen op een buitengewoon 
natuurlijk erfgoed in het binnenland, gaande van 
het unieke Montsant-gebergte, dat de status van 
natuurgebied kreeg vanwege zijn waardevolle natuurlijke 
en plantensoorten, tot de bergen van Prades of het bos 
van Poblet. Dit alles zonder het bijzondere middeleeuwse 
stadje Montblanc te vergeten, en prachtige, spectacularie 
plaatsen zoals Prades, of Falset, de hoofdstad van een 
gebied met een rijke productie van uitstekende wijnen.

Binnenlands toerisme

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant
http://www.muntanyescostadaurada.cat/que_fer
http://www.muntanyescostadaurada.cat/que_fer
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet
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Cisterciënzerroute (GR 175)

De GR 175 is de enige wandelweg 
die je tot in de details laat kennis 
maken met alle kloosters op de 
cisterciënzerroute. Voor wandelaars 
loopt het traject over 105 kilometer 
terwijl het voor mountainbikers 3 
kilometer langer is.
De GR 175-route kan in beide 
richtingen worden gelopen, m.a.w.: 
vertrekpunt vanaf Vallbona (in el 
Urgell) of vanaf het klooster van 
Santes Creus (in el Alt Camp). 
Het is een interessante weg om 
de natuurlijke rijkdom van het 
binnenland van de Costa Daurada te 
ontdekken en te verkennen.
Met een 6T-pasje kun je tijdens 
het hele traject van kortingen en 
voordelen genieten.

Fondo del Mata in El Vendrell

In het natuurgebied Fondo del Mata 
in de gemeente El Vendrell vind je 
fonteinen, vijvers en bossen waar 
je van de natuur kunt genieten. 
Verder is er ook een picknickplek, 
met voorafgaande reservering bij de 
gemeente van de hoofdstad van el 
Baix Penedès.
Het gebied is vanaf El Vendrell te 
bereiken via de TV-2048 tot aan de 
verkeerslichten van Sant Vincenç, 
en vervolgens rechtdoor langs de 
weg van de Costa Roja, die er direct 
heen voert.

Route langs Congost de Fraguerau

In de regio el Priorat is het 
ontdekken van de hermitage van 
Sant Bartomeu een hele ervaring 
om tevens kennis te maken met 
de landschappelijke rijkdom van 
het Montsant-gebergte. De route, 
die ideaal is om de benen te 
oefenen, begint op weg C-242, 
tussen kilometer 34 en 35, waar de 
weg naar de hermitages vertrekt. 
Het pad, met talrijke klimmen en 
afdalingen, laat je ook de Montsant-
rivier zien, de habitat van forellen en 
andere vissoorten. Als afsluiter kun 
je ontspannen in het recreatiegebied 
van Sant Antoni, dat faciliteiten voor 
het hele gezin biedt.

Route door de Llors vallei

Deze 8,39 kilometer lange  route 
laat je kennis maken met het 
onbewoonde dorpje Castelló, 
waar met Kerstmis een kerststal 
(Pessebre dels Estels) wordt 
geplaatst. De route loopt vanaf 
Masboquera in de richting van de 
school, naar Castelló. Eenmaal in 
het dorp, kun je afdalen via de PR-
92, bij de gelijknamige bron.
In de zomer is de Rústic Festa een 
niet te missen feest, met traditionele 
muziek om te genieten in een 
uniek natuurlijk kader. Er is ook de 
mogelijkheid tot sterrenkijken en 
er worden evenementen rond de 
volkscultuur georganiseerd.

Route door het Llaberia-gebergte en 
de Mola de Colldejou-berg

Het Llaberia-gebergte en de Mola 
de Colldejou-berg hebben een 
bijzondere helderheid. We laten je 
dit zelf ontdeken op de route die 
loopt van het dorp Llaberia naar 
La Torre de Fontaubella. Deze 7 
kilometer lange route loopt over 
21 geplaveide bochten die in het 
verleden werden aangelegd door de 
bewoners van het gebied, evenals 
de legendarische Carrasclet, die het 
opname tegen Filips V. 
Geniet van de wandeling, die 
vertrekt bij de wasplaatsen in 
La Torre de Fontaubella en leidt 
naar unieke plekken zoals Portell 
de Llaberia, de bergtop Mola de 
Colldejou en de Massons-vallei. 

Onze aanraders: 

5 routes om 
het binnenland 
van de Costa 
Daurada te voet 
te verkennen

1 3

5

2 4

http://www.larutadelcister.info/
http://www.elvendrell.net/entorn-natural-cid-777/arees-recreatives-cid-780/fondo-del-mata-cid-781
http://www.ulldemolins.org/
http://www.hospitalet-valldellors.cat/turisme/familiar/empresaindex.php?idsec=99&idm=0&idioma=ES_ES&idioma=ES_CT
http://www.turismepriorat.org/ca/que-fer/punts-interes/la-serra-de-llaberia-i-la-mola-de-colldejou
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Producten 
met een 
beschermde 
oorsprongsbe-
naming (DOP)

DOP Avella-
na de Reus 
(hazelnoot uit 
Reus)

DOP Oli de Si-
urana (olijfolie 
uit Siurana)

 

Producten met 
beschermde 
geografische 
aanduiding 
(IGP)

IGP Calçot de 
Valls (calçot 
uit Valls)

IGP Patata 
de Prades 
(aardappel uit 
Prades)

 
 
 

Vette vis-pro-
ducten met 
kwaliteitsmerk

Sardine

Verse ansjovis

Makreel

Spaanse 
makreel

Bokvis

Horsmakreel

Belangrijkste gastronomische dagen

Overal aan de Costa Daurada worden 
in talrijke gemeenten gastronomische 
feesten op touw gezet om de 
waarden van hun typische gerechten 
bekendheid te geven.

Een typisch gerecht uit el Baix 
Penedès, Calafell, Cunit en El Vendrell 
is de xató en rond de bereiding van 
dit gerecht worden ook feesten 
georganiseerd. 

In el Alt Camp, in Valls, wordt op 
de laatste zondag van januari het 
calçotada-feest gevierd, en daarmee 
wordt het startschot gegeven voor het 
officiële begin van het seizoen.

In Tarragona vinden tegelijkertijd met 
het Tarraco Viva- festival, feesten 
plaats rond het thema “Romeinse 
keuken”.

In Altafulla heet het typische 
streekgerecht olla en ook hier wordt 
een feest gegeven om het gerecht 
bekendheid te geven.  

In Cambrils draait het promoten 
van de lokale keuken rond de 
“mantisgarnaal”, die ook enkele 
dagen in het voetlicht wordt geplaatst. 
Intussen worden in L’Espluga de 
Francoli de carquinyolis aangeprezen, 
koekjes gemaakt van o.a. noten en 
gedroogde vruchten. De protagonist 
van het gastronomische festival in 
L’Hospitalet de l’Infant is de tonijn, 
terwijl het lokale gastronomische 
feest in Salou rond de inktvis draait. 
Torredembarra wijdt ook enkele dagen 
aan het promoten van de «ranxets de 
mar», een typisch door vissers bereid 
stoofgerecht, en in Ulldemolins vinden 
twee feesten plaats die gewijd zijn aan 
omelet met jus.

De Costa Daurada, met een strategische ligging en een 
uitstekend klimaat, heeft een rijk aanbod aan procucten 
van de zee en van het land die de basisingrediënten 
vormen voor de beste gerechten van het mediterrane 
dieet, dat door de Unesco als immaterieel werelderfgoed 
werd erkend.

Aan de kust is voornamelijk vette vis te vinden, maar ook 
andere witte vis en schaaldieren die worden gebruikt voor 
het bereiden van heerlijke romescosauzen, rijstgerechten 
met vis, noedels, paella en allerlei gerechten die je kunt 
proeven in restaurants die beschermd liggen tegen de 
zee.

De typische gerechten van het binnenland zijn o.a. 
calçotada, olla barrejada, varkenspoten met slakken, rijst 
met konijn, stoofpot met patrijs en omelet met jus.

Een andere aanrader is om te genieten van producten 
zoals de olijfolie die aan de Costa Daurada onder de 
beschermde oorsprongsbenaming Siurana op de markt 
wordt gebracht.

Gastronomisch toerisme

Gastronomische
feestenkalender 
stronòmiques
ALT CAMP
Feest van de calçotada, de 
laatste zondag van januari

BAIX PENEDÈS
El Vendrell, volkse xatonada, de 
eerste zondag van februari.
Calafell, volkse xatonada, de 
eerste zondag van maart.

BAIX CAMP
Cambrils, dagen van de mantis-
garnaal, in februari
L’Hospitalet de l’Infant, in april 
en mei.

CONCA DE BARBERÀ
L’Espluga de Francolí, jaarbeurs 
van de carquinyolis, het eerste 
weekend van mei

PRIORAT
Ulldemolins, feest van de ome-
let met jus, de tweede zondag 
van maart.  

TARRAGONÈS
Altafulla, feest van de olla, de 
derde zondag van maart.
Salou, feest van de inktvis in 
november.
Tarragona, dagen gewijd aan de 
Romeinse keuken, die samen-
vallen met de Tarraco Viva 
feesten, de tweede en derde 
week van mei.  
Torredembarra, gastronomische 
dagen «Ranxets de mar», in 
mei.

http://costatest.altanet.org/d1/gastronomiaindex.php?idioma=ES_CT
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Lokale kwaliteitsproducten

De Costa Daurada is een rijk 
landbouwgebied dat op een eigen, 
bijzondere wijze producten produceert 
en verwerkt. Sommige van haar 
producten worden beschermd als 
beschermde oorsprongsbenaming of 
beschermde geografische aanduiding, 
of dragen een kwaliteitslabel.

De Costa Daurada heeft daarnaast 
nog tal van andere typische producten, 
waaronder: romescosaus, kersen uit 
Bràfim, plaatkoek met een ei erop, 
blanc-manger uit Reus, moscatelwijn 
uit Montbrió del Camp, tomaten uit el 
Benach, cava, xató, bufats uit El Vendrell, 
resolí uit El Vendrell, carquinyolis uit 
L’Espluga de Francoli, orelletes uit 
Solivella, plaatkoek uit Montblanc, 
merlets uit Montblanc of montblanquins, 
rosé cava uit Sarral, knoflook uit Belltall, 
kastanjes uit Vilanova de Prades, 
Maginet biscuits of vanos uit Tarragona, 
plaatkoek uit Perafort, paprika uit la Riera 
de Gaià, brood uit Tinyol, omelet met 
jus uit Ulldemolins, honing of worst uit 
Montblanc. 

Beschermde oorsprongsbenaming (DOP)

Met deze benaming kan een product worden aageduid dat afkomstig is uit een 
bepaald geografisch gebied en waarvan de kenmerken toe te schrijven zijn aan het 
geografische milieu waar het wordt geproduceerd.   

Beschermde geografische aanduiding (IGP)

Deze aanduiding biedt bescherming voor producten die een bepaalde kwaliteit, 
reputatie of een ander kenmerk hebben die toe te schrijven zijn aan een bepaalde 
geografische herkomst.

Hazelnoten uit Reus 
In de late 19e eeuw werd in el Camp 
de Tarragona begonnen met de teelt 
van hazelnoten, ter vervanging van 
wijnstokken na de verwoestingen door 
de phylloxera. Tegenwoordig dragen 
hazelnoten die geteeld worden in 
de regió’s el Baix en el Alt Camp, el 
Tarragonès, la Conca de Barberà en el 
Priorat de oorsprongsbenaming DOP 
Avellana de Reus.

Calçot uit Valls 
Het betreft een witte, zoete ui die 
door de kenmerken van de teelt, 
langwerpig van vorm is. Tegenwoordig 
omvat de beschermde geografische 
aanduiding  IGP in totaal 30 hectare 
gewassen in de regio’s el Alt Camp, 
el Baix Camp, el Baix Penedès en el 
Tarragonès.

Olijfolie uit Siurana 
De olijfteelt is al eeuwenlang 
geworteld in el Camp de Tarragona, 
waar de rassen Arbequina, Rojal en 
Morruda worden geteeld. Al deze 
rassen worden gebruikt voor de 
productie van olijfolie die onder de 
beschermde oorsprongsbenaming 
DOP Oli de Siurana valt.

Aardappel uit Prades 
Door hun geografische kenmerken, 
hebben de bergen van Prades een 
unieke ondergrond, waardoor de 
aardappelen die in Prades, Capafonts, 
la Febró en L’Arbolí worden geteeld, 
eveneens uniek zijn.

Kwaliteitslabel

Dit onderscheidingsteken wordt 
toegekend aan voedingsmiddelen die 
voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen 
die hoger liggen dan de regelgeving 
voorschrijft.

Vette vis
Vette vis zoals sardine, verse 
ansjovis, makreel, Spaanse makreel, 
bokvis en horsmakreel, dragen een 
kwaliteitslabel. Het betreft bovendien 
vissen die worden gevangen met 
ringzegen.

http://www.avellanadereus.cat/
http://www.avellanadereus.cat/
http://www.igpcalcotdevalls.cat/
http://siurana.info/
http://www.productesdelcamp.cat/indicacio-geografica/igp-patates-de-prades/
http://www.confraria-de-pescadors-de-tarrag.es/products/peix-blau-de-tarragona/
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De Costa Daurada is een streek 
van uitstekende wijnen. Al sinds 
de komst van de Romeinen werd 
in de kustregio’s aan wijnbouw 
gedaan, maar een sterke uitbreiding 
kwam er pas met de komst van de 
cisterciënzer- en kartuizermonniken. 
De druivenproductie en 
wijnbereiding zijn diep geworteld 
in de kloostertraditie, en sinds de 
middeleeuwen heeft deze streek het 
zich toegeëigend.

Niet alleen de geschiedenis, maar ook 
de geografische en klimatologische 
omstandigheden van deze regio’s 
zorgen ervoor dat hoogwaardige 
wijnen met een zeer specifiek 
karakter worden geproduceerd. De 
Costa Daurada kan trouwens bogen 
op vijf oorsprongsbenamingen, 
waarvan enkele zelfs met 
inheemse druivenrassen, en op de 
oorsprongsbenaming Cava.

Om van de wijncultuur te kunnen 
genieten, groeit het aanbod voor 
wijntoerisme met de dag en worden 
door wijnhuizen routes aangeboden 
om het gebied en de wijngaarden te 
ontdekken en de wijnen en cava’s die 
er worden geproduceerd, te proeven. 

In dit verband stellen we ook voor 
om de aan de wijncultuur verbonden 
architectuur te ontdekken. We 
denken hierbij aan de modernistische 
coöperatiegebouwen die gebouwd zijn 
tussen de late 19e en de vroege 20e 
eeuw, een uiting van het hoogtepunt 
van de coöperatieve cultuur.

Olijfolie DOP Siurana

Het productiegebied van olijfolie met de beschermde oorsprongsbenaming 
Siurana omvat de regio’s Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Camp, 
Tarragonès, Priorat, Baix Camp en Ribera d’Ebre.

Gekwalificeerde 
oorsprongsbenaming Priorat (DOQ 
Priorat) 

Het kartuizerklooster van Escaladei is 
de bakermat van de wijnbouwcultuur 
van el Priorat. Sinds de 12e eeuw, 
bij de komst van de cisterciënzers, 
worden de domeinen van het 
kartuizerklooster in verband gebracht 
met de productie van wijnen met een 
hoog alcoholgehalte, volle body en 
een zeer uitgesproken karakter.

De bodem, het klimaat en de 
unieke orografische kenmerken 
van el Priorat maken dit gebied 
tot een bevoorrechte en unieke 
omgeving voor het produceren van 
hoogwaardige wijnen. Hoewel de 
DOQ Priorat een klein wijngebied 
is, telt het 99 wijnhuizen die wijnen 
afkomstig van familiebedrijven, 
coöperaties en ondernemingen 
produceren.

Onder de DOQ Priorat vallen  12 
wijnproductiegebieden en een 
twintigtal streekgebonden wijnen.  

Oorsprongsbenaming Montsant (DO 
Montsant)

De DO Montsant is de jongste 
beschermde oorsprongsbenaming 
van de Costa Daurada, met tien 
jaar geschiedenis. Toch kunnen 
de wijnen die in dit gebied 
worden geproduceerd, bogen 
op een eeuwenoude traditie met 
streekgebonden druivensoorten 
zoals de garnacha of de cariñena, 
en andere, die later toegevoegd zijn, 
zoals de cabernet, de syrah en de 
merlot.

De wijnstreek DO Montsant, 
eveneens gelegen in de regio el 
Priorat, bestrijkt in totaal 1900 
hectare en de wijnen die er worden 
geproduceerd, genieten een groot 
aanzien in de sector.

De Priorat werd door de Zweedse 
wijnclub Munskänkarna erkend 
als wijnstreek van 2016 vanwege 
de kwaliteit van haar wijnen en 
de aantrekkelijkheid van het 
grondgebied.

Oorsprongsbenaming Conca de Barberà 
(DO Conca de Barberà)

De op meer dan 350 meter boven 
de zeespiegel gelegen wijnhuizen 
en coöperaties die onder de 
oorsprongsbenaming Conca de 
Barberà vallen, doen al eeuwenlang aan 
wijnbouw.

Het belangrijkste inheemse druivenras 
is de trepat, een roze druif die wordt 
gebruikt bij de productie van rosé wijnen 
en rosé cava’s. In het wijngebied DO 
Conca de Barberà worden daarnaast 
ook witte en rode hogekwaliteitswijnen 
geproduceerd.

Oorsprongsbenaming Tarragona (DO 
Tarragona)

DO Tarragona gaat prat op haar 
tweeduizendjarige wijnbouwtraditie, die 
teruggaat tot de komst van de Romeinen. 
Dit beschermd herkomstgebied is 
de grootste producent van de Costa 
Daurada en maakt wijnen van witte en 
rode druivensoorten, verdeeld over 73 
gemeenten. Jaar na jaar komen er in 
dit herkomstgebied nieuwe wijnhuizen 
bij, terwijl de wijnen die onder de 
oorsprongsbenaming DO Tarragona 
worden geproduceerd, steeds meer 
waardering genieten.  

Oorsprongsbenaming Penedès (DO 
Penedès)

DO Penedès bestrijkt een groot gebied 
tussen zee en bergen, tussen Barcelona 
en Tarragona. Aan de Costa Daurada 
produceren enkele gemeenten van de 
regio el Alt Camp en alle gemeenten 
van de regio el Baix Penedès wijnen 
met witte en rode druivenrassen, in een 
beschermd herkomstgebied dat rijk is 
aan gedifferentieerde producten, met 
een verschillend aroma en body door 
de verschillen in klimaat, landschap en 
bodem.

Wijntoerisme Olijfolietoerisme

WIJNBEURZEN

In alle regio’s van de Costa Daurada worden wijnbeurzen gehouden waar 
producenten hun wijn aanbieden.  

Wijnbeurs in Falset. Eerste weekend van mei.

Wijnbeurs van de beschermde oorsprongsbenaming DO Tarragona. Laatste 
weekend van mei.

Wijnbeurs van de beschermde oorsprongsbenamingen van het gebied Reus. 
Eerste weekend van juni.

Wijnoogstfeest in L’Espluga de Francolí. Laatste weekend van augustus.

Vermutada Popular – vermoutfeest in Reus. Tweede helft van juni.  

Cambrils, toegangspoort tot het land van de wijn. Tweede weekend van oktober.

Salou, wijnbeurs van de beschermde oorsprongsbenamingen DO Montsant en 
DOQ Priorat. Tweede weekend van mei. 
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OLIJFOLIEBEURZEN AAN DE COSTA 
DAURADA 

De Costa Daurada nodigt je uit 
tot ontdekking: de coöperaties 
van Cabacés, Cambrils, Masroig, 
Gratallops, La Bisbal de Falset, La 
Selva del Camp, Mont-Roig del 
Camp en Riudecanyes verzorgen 
proeverijen en rondleidingen met 
gids om je kennis te laten maken 
met de olijfoliën die ze produceren.

http://costatest.altanet.org/contingut/m_pujadocuments/documents/File/pdfs/Enoturisme/Enogastronomia_CAT.pdf
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Sport is een van de beste manieren 
om te ontstressen en uit de 
dagelijkse routine te stappen. Door 
haar uitstekende klimaat is de Costa 
Daurada een geschikte plek om het 
hele jaar door sport te beoefenen, 
met een rijk en gevarieerd aanbod 
om aan alle vraag te voldoen: van 
golfsport tot zeesport, wandelen, 
klimmen, fietsen, nordic walking 
en zelfs autosport, met de rally 
Catalunya-Costa Daurada.

Bovendien bezitten Salou en 
Cambrils het door het Catalaanse 
Bureau voor Toerisme toegekende 
keurmerk “Bestemming voor 
Sporttoerisme”, als bewijs van de 
kwaliteit van de sportfaciliteiten op 
deze bestemmingen.  

Actief en sporttoerisme

Wielertoerisme

Kleine of grote wegen? Moutainbike 
of conventionele fiets? De Costa 
Daurada heeft een aantrekkelijk 
aanbod dat jaarlijks wordt vernieuwd 
om de behoeften van fietsliefhebbers 
te voldoen, zowel over de weg als in 
de bergen.  

Cambrils biedt ook de mogelijkheid 
om de gemeente te ontdekken 
langs fietsroutes over de weg die 
ontworpen en aangepast zijn om op 
een ontspannen en rustige manier 
fietsplezier te beleven, met tal van 
voorzieningen die speciaal afgestemd 
zijn op professionele wielrenners.

Mont-roig del Camp beschikt over 
een BTT-centrum waar je terecht kunt 
voor fietsverhuur en biedt 10 routes 
over een lengte van 140 kilometer. De 
gemeente heeft ook 7 routes geopend 
voor 656 kilometer fietsplezier het hele 
jaar door.  

Zeesport

De kust van de Costa Daurada 
biedt vele mogelijkheden om 
watersport te beoefenen. Geef je 
echter de voorkeur aan opleidings- 
of vrijetijdsactiviteiten, dan kun 
je terecht bij het Estació Nautica  
(zeevaartstation) dat voorziet in 
een groot aanbod in de meeste 
jachthavens van de Costa Daurada.

De Costa Daurada telt, van noord 
naar zuid, 8 jachthavens - in Segur 
de Calafell, Comar-ruga, Roda de 
Berà, Torredembarra, Tarragona, 
Salou, Cambrils en L’Hospitalet de 
l’Infant – die de mogelijkheid bieden 
om te genieten van de kust en van 
de zee.

Wandelsport

De bergen van Prades en het 
Montsant-gebergte zijn gebieden 
met een ruim aanbod aan wegen 
en paden om met het hele gezin 
te bewandelen. Je kunt de 
cisterciënzerroute ook te voet 
ontdekken, via de GR175, en 
de wandeling combineren met 
een bezoek aan kloosters en 
architectonische hoogstandjes 
zoals de coöperatieve wijnhuizen. 
Bovendien vind je aan de Costa 
Daurada verschillende bedrijven 
in actief toerisme die je helpen 
bij de keuze en ontwikkeling van 
activiteiten tijdens je vakantie. 

In de afgelopen jaren hebben 
Calafell en El Vendrell hzich erg 
ingezet voor Nordic Walking, met 
zelfs een aanbod om nachtelijke 
routes te organiseren.

Klimsport

Siurana, het Montsant-gebergte en 
de gemeenten Montblanc, La Riba, 
Vilanova de Prades en L’Hospitalet 
de l’Infant, om er maar enkele op 
te noemen, zijn gebieden waar 
klimmers zich thuis voelen en dat 
indrukwekkende landschappen 
biedt.

Elke klimmer, van de meest 
ervaren tot beginners, vindt er 
een route op zijn niveau en kan 
op eigen ritme klimmen om van 
de verschillende soorten bergen 
(rotssteen, zandsteen, kalksteen en 
conglomeraat) te kunnen genieten. 

RallyRACC Catalunya-Costa 
Daurada

Het is al een meer dan 50 jaar 
oude traditie dat het gebrul van de 
motoren van de auto’s elke herfst 
weergalmt op de wegen van de 
Costa Daurada tijdens de RallyRACC 
Catalunya-CostaDaurada, een groot 
evenement voor liefhebbers van 
racesport. De wedstrijd, die punten 
oplevert voor het FIA World Rally 
Championship en het FIA Junior 
Rally Championship, is een niet te 
missen afspraak.

Golf

De Costa Daurada kan 
vandaag bogen op een 
rijk, gevarieerd aanbod van 
golfbanen waar je het hele 
jaar door van deze sport 
kunt genieten. Bovendien 
liggen alle golfbanen zeer 
dicht bij de belangrijkste 
plaatsen van deze 
bestemming en zijn ze zeer 
gemakkelijk te bereiken. 
Daarbij komt nog de hoge 
kwaliteit van de golfbanen, 
want ze werden ontworpen 
door wereldberoemde 
experts, zoals Robert Trent 
Jones Jr en Greg Norman.

Vier pitch en putt-banen 
maken het aanbod 
compleet.

Golfbanen en pitch and 
putt-banen aan de Costa 
Daurada

Club de Golf Aigüesverds

Club de Golf Residencial 
Bonmont

Club de Golf Costa Daurada 
Tarragona

Golf La Graiera

Lumine Mediterránea Beach 
and Golf Community

Centre de Golf  El Vendrell

Golf Cambrils Pitch and Putt

http://www.cambrils.cat/turisme
http://www.mont-roigmiami.cat/
http://estacionautica.com/?lang=ca
http://www.muntanyescostadaurada.cat/
http://turisme.calafell.cat/turisme-esportiu/marxa-nordica/
http://www.elvendrellturistic.com/marxa_nordica.php
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.cdgolf.es
http://www.golfreusaiguesverds.com/
http://www.bonmont.es/
http://www.bonmont.es/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.graiera.es/
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.pitchandputtvendrell.es/?lang=ca
http://www.golfcambrils.com/es/
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In de afgelopen jaren zijn er in de regio’s van de Costa 
Daurada nieuwe voorzieningen bijgekomen rond 
water en de voordelen die hiermee gepaard gaan. Van 
badplaatsen tot centra voor thalassotherapie, spa’s en 
cityspa’s. Van het binnenland, van Vallfogona de Riucorb, 
tot aan de kust, zoals bijvoorbeeld in El Vendrell, is een 
rijk kuuraanbod te ontdekken.  

Al sinds de Romeinse beschaving zijn water en de 
voordelen ervan met onze cultuur verbonden. Aan de 
Costa Daurada vind je een ruime waaier aan centra die 
werken met water om lichaam en geest te genezen. 
Deze behandelingen vinden plaats in kuuroorden, 
sommige hebben een zeer lange traditie maar 
ultramoderne voorzieningen, andere, veel recentere, zijn 
aangepast aan de huidige behoeften.

Gezondheids- en wellnesstoerisme
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Het Provinciaal Bureau voor Toerisme van Tarragona, de haven van Tarragona en het Gemeentelijk Bureau voor Toerisme 
van Tarragona werken eraan om ervoor te zorgen dat de Costa Daurada zich eveneens ontwikkelt tot een bestemming voor 
cruisetoerisme. Het grote belang van de haven van Tarragona en de aantrekkelijkheid van de bestemming zijn twee troeven 
om te garanderen dat de reeds ondernomen stappen tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Cruisetoerisme

http://www.portesportiutarragona.com
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De Costa Daurada, het ideale decor voor zakelijk toerisme 

De Costa Daurada beschikt over een groot aantal infrastructuurvoorzieningen voor evenementen op het gebied van 
zakelijk toerisme, zoals bijvoorbeeld het congrespaleis in Tarragona, la beurs in Reus i PortAventura Convention Centre, 
en over bedrijven die verschillende soorten diensten aanbieden in de sector van het zakelijk toerisme. Naast deze 
middelen, de eigen natuurlijke hulpbronnen en het cultureel erfgoed van de bestemming, kunnen de organisatoren 
beroep doen op de diensten van het Costa Daurada Convention Bureau, dat ondersteuning en advies biedt bij alle 
processen voor het organiseren van de evenementen.

Het Costa Daurada Convention Bureau, dat valt onder het Provinciaal Bureau voor Toerisme van Tarragona, is voorts 
gespecialiseerd in het promoten van zakelijk toerisme aan de Costa Daurada en heeft partners die een ruime waaier 
van diensten in deze sector bieden.

Zakelijk toerisme

http://www.palautarragona.com/CA/
http://www.firareus.com/
https://www.portaventuraworld.com/business-events


Passeig Torroja, s/n · 43007 Tarragona · Tel. (0034) 977 230 312 · costadaurada@dipta.cat · www.costadaurada.info

Het Provinciaal Bureau voor Toerisme van Tarragona is een zelfstandig orgaan 
van het provinciaal bestuur van Tarragona dat belast is met het beheer en 
ontwerp van een imago voor de toeristische bestemmingen van de Costa 
Daurada en het Ebro-gebied, en de commercialisering ervan ondersteunt. 
Het heeft tot doel bij te dragen aan de structurering en kwalificatie van het 
toeristisch aanbod en, in samenwerking met publieke en private instanties van 
het gebied, de ontwikkeling van de sector te stimuleren.

www.costadaurada.info

 

  facebook.com/Costadauradatur

  twitter.com/costadauradatur

  instagram.com/costadauradatur

  youtube.com/user/CDaurada
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