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Overblik 

Alicante og Costa Blanca-kysten omkring byen 

nyder et af Europas mildeste klimaer. Der er dejligt 

at komme hertil året rundt, og det skyldes ikke 

mindst de mange solskinstimer, det meget 

velsmagende spanske middelhavskøkken og de 

kilometerlange sandstrande, der ligger langs hele 

Costa Blanca.  

Alicante er med sine flere end 300.000 indbyggere 

en storby med en lang og interessant historie. Og 

der er både nye og gamle seværdigheder i byen, 

hvis hyggelige gamle centrum og to højtliggende 

fæstningsanlæg hører til de største oplevelser. 

Mødet med Alicante er et møde med en moderne 

spansk by, hvor det er fine parker og promenader, 

en mondæn marina og et rigt kulturudbud. En tur 

ad havnepromenaden Explanada de España er 

således et must ved et besøg.  

Alicante giver også mulighed for at se på ruiner og 

bygningsværker fra de tidligere romerske og 

mauriske herrer i området. Borgene Castillo de 

Santa Bárbara og Castillo San Fernando er 

vidnesbyrd om byens vigtighed gennem historien. 

Omkring Alicante åbner mange muligheder sig; fx 

indlandets natur og kulturelle seværdigheder og 

Costa Blancas fine sandstrande. Langs kysten ligger 

stribevis af hyggelige mindre badesteder og smuk 

natur på den over 300 kilometer lange 

kyststækning. 

God rejse! 
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De enkelte seværdigheder 

Alle seværdigheder er beskrevet efter samme 

skabelon, så du nemt og hurtigt får overblik over 

dem. Hver enkelt er beskrevet med faste punkter. 

Overskrift: Nummer på seværdighed, navn på 

dansk og på nationalsproget med [lydskrift] ved 

andre end latinske alfabeter. 

Stjerner: 1, 2 eller 3 stjerner efter seværdighedens 

attraktionsværdi. 

Adresse: Gadenavn på originalsprog og lydskrift 

ved andre end latinske alfabeter. 

Web: Eventuel officiel hjemmeside. 

Geo: Klik og få vist vej med Google Maps fra din 

placering eller ønsket sted. 

Metro: Eventuel nærmeste metrostation ved 

seværdigheden. 

 

 

 

Antal stjerner 

Hver seværdighed er markeret med 1, 2 eller 3 

stjerner. Antallet af stjerner er et udtryk for stedets 

attraktionsværdi efter denne skala. 

★★★ = Topseværdighed 

★★ = Værd at gå efter 

★ = Værd at se 

Topseværdighed: Dette er seværdigheder, der 

vurderes som de fornemste i byen. Det kan være 

internationalt kendte seværdigheder eller 

seværdigheder med særlig lokal betydning. 

Værd at gå efter: Disse seværdigheder er ofte 

kendte steder, der kulturelt, arkitektonisk eller 

historisk er værd at gå en omvej efter. 

Værd at se: Dette er seværdigheder, som giver 

ekstra perspektiv på rejsemålet, og som vil være 

naturlige at se på vej rundt i byen eller kvarteret. 

Oversigtskort og turkort 

Der er to slags kort i denne rejseguide; 

oversigtskort og turkort. 

 

Oversigtskortet giver overblik over de enkelte tures 

geografiske placering i byområdet, og derved kan 

man fx bruge det til at kombinere ture til 

seværdigheder på flere kort. 

 

Turkortene angiver placeringen af de enkelte 

seværdigheder, og der er indtegnet en vandrerute 

på kortene. Vandreruterne er som udgangspunkt til 

fods; bemærk at metro, sporvogn eller bus kan 

være et alternativ visse steder. 

 




