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Fietsen & Genieten  
aan de Costa Blanca 

                                    
 

 
Fietsen en Genieten in Spanje is een handig e-book met alles dat je moet weten 
over het populaire trainingsgebied bij de profs: de Costa Blanca. Het geeft je inzicht 
in hoe ook jij hier optimaal aan je trekken komt.  
 
Het laat je stap voor stap zien wat je kunt verwachten en vooral wat je niet mag 
missen. Want of je nu komt om te trainen of om te toeren, bovenal betekent fietsen 
aan de Costa Blanca volop genieten van een heerlijke Spaanse fietsvakantie. 
 
Laat je verwonderen door een wereld van zon, zee en supercompensatie.  
 
 

 
 
         “Costa Blanca, volop genieten van een Spaanse fietsvakantie” 

 
Spieken bij de profs 
De profteams hebben natuurlijk allang uitgedokterd waar je in het voorseizoen het 
beste rendement haalt uit je training. Naast hoogtestages in de Sierra Nevada en 
trainingsweken op Tenerife, steekt de Costa Blanca er met kop en schouders 
bovenuit als bestemming voor teams als Trek, Lotto Jumbo, Quickstep en BMC. Ook 
de betere amateurrijders plannen hun jaarlijks terugkerende stage aan de Costa 
Blanca al vroeg in de agenda. En daar zijn volop redenen voor te noemen. 
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De voordelen van de Costa Blanca  
1) Meer dan 328 dagen zon 
2) Uniek berggebied aan zee 
3) Goed asfalt met weinig verkeer 
4) Fietshotels aan prachtige stranden  
5) Goedkope vluchten, goede huurfietsen 

 
1) Méér dan 328 dagen zon                   
 
Zonnig klimaat 
De Costa Blanca ligt in het zuidoosten van Spanje en is één van de zonnigste 
gebieden van Spanje. Het klimaat is mediterraan en 
zorgt voor meer dan 328 dagen zon per jaar. De 
bergen rondom zorgen voor een micro-klimaat en 
voorkomen dat depressies het gebied binnen 
dringen. De regenkans is hiermee ook kleiner. Met 
een gemiddelde temperatuur van 18 graden kan er 
dus het hele jaar door gefietst worden.  
 
 
      “In de wintermaanden is het overdag een graad of 15 tot 20, en soms zelfs warmer” 
 
 
Ook in de wintermaanden schijnt meestal de zon. Dan is het overdag een graad of 
15 tot 20, en soms zelfs warmer. Na februari gaat de temperatuur langzaam omhoog 
en neemt de zonkracht toe. De eerste echte zomerdagen vind je al in april. Extra 
bonus, door dit warme weertype fiets je ook in de winter langs bloeiende oleanders, 
palmbomen, cactussen, citroenen en mandarijnen. Juli en augustus zijn de heetste 
maanden en zijn fietsers alleen vroeg in de ochtend of later op dag te vinden. 
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 2) Uniek fietsgebied   __        
 
Naast een zonnig klimaat biedt de Costa Blanca een fietsgebied met bergen dat 
bijzonder dicht aan de kust ligt. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om een 
vakantie aan zee te combineren met fietsen in de bergen. Het gebruik van drukke 
wegen wordt tot een minimum beperkt.  
 

      
  
         “Unieke mogelijkheid om vakantie aan zee te combineren met fietsen in de bergen” 
 
 
Het achterland van Benidorm en Calpe 
Het gebied waar het allemaal te doen is laat zich grofweg in 2 delen splitsen. Het 
noordelijke deel met als uitvalsbasis de Jálon Vallei, op zo’n 10 kilometer afstand 
van de kustplaats Calpe. En het zuidelijke deel met de plaats Callosa als knooppunt, 
in het achterland van Benidorm. Deze gebieden staan met elkaar in verbinding door 
enkele bergpassen, de Coll de Rates, en de drukkere N332 die grotendeels langs de 
kust loopt. 
 
Noordelijk deel: de Jálon Vallei 
Al binnen 10 km vanaf de kust vind je een totaal 
andere wereld. De vruchtbare Vall del Pop, ook 
wel Jálon Vallei genoemd werd door de Wereld 
Health Organization uitgeroepen tot het gebied 
met het fijnste klimaat ter wereld. Vanwege de 
wijngaarden, olijfbomen, sinaasappelplantages 
en amandelbomen wordt deze vallei ook als een 
van de mooiste van Spanje bestempeld. En wist 
je dat de Costa Blanca ‘wit’ genoemd wordt 
vanwege de amandelbloesem in februari? In de 30 kilometer lange vallei liggen 9 
bergdorpen met elk hun eigen authentieke sfeer en tradities, waaronder Jálon 
(Xalo), Benissa en Castell de Castells. Kenmerkend zijn de bodegas waar de zoete 
wijn Moscatel en Mistella gemaakt wordt, en waar je welkom bent om te proeven. 
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Het gebied van de Jálon Vallei is onder fietsers geliefd vanwege de glooiende en 
verkeersluwe wegen die van dorp tot dorp gaan. Je kunt er dus relatief vlak fietsen 
en de keuzemogelijkheden qua routes is groot. Bovendien liggen er twee prachtige 
beklimmingen klaar: de Coll de Rates (2e categorie) en de Sierra de Bernia. Beide 
geven je op de top spectaculaire uitzichten op zee.  
 

Zuidelijk deel: achterland van Benidorm 
En hoe verrassend is het zuidelijker gelegen 
achterland van Benidorm. Groot en ruig, en met 
op 25 km van Benidorm het dorp Castell de 
Guadalest. Vanwege de unieke ligging hoog 
bovenop een rots trekt het dorp zo’n 2 miljoen 
bezoekers per jaar. Het oud Arabische centrum 
heeft een doolhof aan straatjes en is sinds een 

aardbeving in 1644 alleen via een tunnel te bereiken. De huizen zelf zijn in de rots 
gebouwd en kijken uit over de grote vallei. Bijzonder is het kasteel uit de 12e eeuw 
dat na de aardbeving nu letterlijk aan de klif hangt. Guadalest is benoemd tot 
nationaal monument en geeft prachtig uitzicht op een helderblauw stuwmeer. 
 

“Visitekaartje van de Costa Blanca: langgerekte en regelmatige cols van 7 tot 8%” 

 
Dit achterland is voor de fietser uitdagender te noemen. De afstanden zijn groter en 
er moet meer geklommen worden, waarbij de cols over het algemeen heel 
regelmatig zijn en lekker lopen. Voor flinke dagtochten zit je hier aan de goede kant 
en beland je nog in onontgonnen gebied en dorpjes waar de tijd heeft stil gestaan. 
Speerpunten van dit gebied zijn de Port de Tudons (2e categorie), de hoogste col uit 
de regio en bekend uit de Vuelta, de prachtige klim La Carrasqueta (2e categorie) en 
de Coll de Rates (2e categorie) van zuidzijde. 
 
 
 
3) De trainingsmogelijkheden __        

Ideale klimtraining op langgerekte cols 
De beste training is nog altijd rijden op de weg, het 
echte werk. En heb je een doel voor ogen waarbij 
de hoogtemeters er niet om liegen, dan zit er dus 
maar één ding op: echt klimmen. Hoe goed de 
techniek tegenwoordig is, een indoor-trainer zal 
nooit exact die inspanning vragen die je straks in de 
Alpen, Pyreneeën of Dolomieten nodig hebt.  
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En hier geeft de Costa Blanca haar visitekaartje weg: langgerekte en regelmatige 
cols van 7-8% om gedoseerd aan je klimvermogen te bouwen. Een goed voorbeeld 
hiervan is de Coll de Rates die vanwege de stabiele omstandigheden vaak gebruikt 
wordt om progressie te bepalen, met bijvoorbeeld een FTP-meting. FTP staat voor 
Functional Threshold Power: het maximum wattage dat je gedurende een uur kunt 
volhouden.  

Overzichtelijk afdalen 
Problemen met afdalen? Het fietslandschap van de Costa Blanca biedt uitkomst. 
Volop keuze uit licht dalende wegen waar je ver vooruit kunt kijken. Verkeersluwe 
wegen met vaak strak asfalt waar je in alle rust aan de juiste techniek kunt werken 
en de hellingsgraad kunt opvoeren.  

 
Eindeloos kilometers maken 
Duurconditie opbouwen zonder dat je verveeld raakt. Het wegennetwerk achter 
Calpe en Benidorm is eindeloos en wordt slechts aan een kant begrenst door de 
zee. Dat in tegenstelling tot de Spaanse eilanden. Eindeloos koersen van dorp tot 
dorp, van col tot col, zonder dat je in herhaling hoeft te vallen. Houd er wel rekening 
mee dat in Spanje het kraanwater niet drinkbaar is of naar chloor smaakt. Plan dus 
je routes en verzeker je van water en voeding onderweg. 
 

                     “Eindeloos koersen van dorp tot dorp, van col tot col” 
 

Time je training voor supercompensatie 
Wil je niet zomaar beter worden, maar train je gericht voor een cyclo of toertocht? 
Plan dan je stage precies zo dat je optimaal fit aan de start staat. En dat kan hier zo 
goed omdat je hier altijd terecht kunt. Het principe dat hierbij gehanteerd wordt is 
supercompensatie. Supercompensatie wil zeggen dat je lichaam na een training 
niet alleen herstelt, maar door herstelt naar een hoger niveau om de volgende 
trainingsprikkel aan te kunnen. Als je dus goed plant, sta je optimaal aan de start 
van de Amstel Gold Race of Ronde van Vlaanderen. Let op, als je teveel traint 
tijdens je stage kun je overtraind raken door onvoldoende herstel. De juiste 
trainingsintensiteit verschilt van persoon tot persoon. Laat je zo nodig adviseren.  
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4) De bekende Cols   __        

Coll de Rates: 587m 
Deze col, direct in het achterland van Calpe 
heeft een magische aantrekkingskracht op 
iedere fietser aan de Costa Blanca. Deze berg 
moet je dan ook gefietst hebben. “De Rates” is 
7,1 kilometer lang en het gemiddelde 
stijgingspercentage is 5,45%. Door prachtige 
natuur is de col van twee kanten te beklimmen 
en loopt deze erg lekker. Op de top word je 
getrakteerd op een adembenemend uitzicht op 
zee. 

 
Lengte: 7,1 km. Gemiddeld stijgings-percentage: 5,45%, maximale stijging: 7%, 
hoogtemeters: 387 hm, 2e categorie. 

 
Port de Tudons: 1027m 
Bekend uit de Vuelta vanwege de aankomst op een legerbasis (Alto de Aitana). 
Deze is natuurlijk normaal niet toegankelijk maar tot het hek op 1027 meter kun je 
wel komen. Ook deze col van 11,6 kilometer in het achterland van Benidorm leid je 
door schitterende natuur en authentieke dorpjes zoals Sella en Guadalest. 
 
Lengte: 11,6 km. Gemiddeld stijgingspercentage: 4,1%, maximale stijging: 11%, 
hoogtemeters: 688hm, 2e categorie. 
 
 
Puerto de la Carrasqueta: 1020m 
Populaire klim onder de locals, lang en regelmatig 
met een paar haarspeldbochten. Gelegen in het 
zuidelijke achterland van Benidorm, maakte de hoge 
bergpas vroeger onderdeel uit van de 
verbindingsweg tussen Valencia en Alicante. De 
Puerto de la Carrasqueta maakt deel uit van de 
Vuelta de Jijona. Een flinke ronde van 140km met 
2800 hoogtemeters, geliefd onder de Spanjaarden 
zelf. 
 
Lengte: 11 km. Gemiddels stijgingspercentage: 5%, hoogtemeters 510hm, 
2e categorie. 
 
 

 



 

 

8 

 

 
5) De wegen en het verkeer                             

De wegen in het achterland van Calpe en Benidorm zijn doorgaans zeer goed 
onderhouden en strak geasfalteerd. En dit wil de overheid vooral zo houden, want 
het toenemend aantal fietsers zorgt natuurlijk voor extra inkomsten. Er zijn veel 
wegen met fietsstroken en ook de bewegwijzering is duidelijk. Auto’s zijn verplicht je 
als fietser op 1,5 meter afstand te passeren en worden hier regelmatig met een 
verkeersbord aan herinnerd. Over het algemeen houden ze goed rekening met je. 
Net als in elk kustgebied is ook hier de kustweg drukker, maar de weg van Benidorm 
naar Calpe (N332) wordt veel befietst.  

De verkeersader N332 
De N332 is een begrip onder de fietsers. Het is de doorgaande weg van Benidorm 
langs Albir, door Altea, langs Calpe naar Benissa. Het is een drukke weg in twee 
richtingen die de verkeersslagader vormt voor de locals. De maximum snelheid op 
deze weg ligt tussen de 50 en 80 km/u. Oftewel, er wordt soms hard gereden. Om 
vanaf de kust de Jálon Vallei te bereiken is deze weg nauwelijks te vermijden. Toch 
wordt de weg volop gebruikt door fietsers en het autoverkeer past zich daar over het 
algemeen op aan.  
 

 
 
Om even op te letten 
Een aantal wegen heeft kleine reflectoren op het wegdek. Niks spannends aan, 
maar je moet het even weten. En hou er rekening mee dat áls het een keer 
geregend heeft, het wegdek glad kan zijn. Doordat er soms weken- en zelfs 
maandenlang geen druppel valt, kan er bij regen wat olie loskomen van het wegdek. 
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6) Verkeersregels in Spanje  __        

 
                        “Een auto is verplicht je met 1,5 m afstand te passeren” 
 
 
Als fietser heb je ook regels 
Fietsen wordt in Spanje nog alleen gezien als sport of uitje. Fietsen is nog niet 
gangbaar als woon-werkverkeer of simpelweg om boodschappen te doen. In grote 
steden, ook in Benidorm en Calpe, komt hier wel verandering in. Er zijn blauwe 
fietspaden aangelegd, maar voor wielrenners zijn deze nog niet praktisch. Veelal 
worden ze doorkruist met zebrapaden of houden ze abrupt op. In Benidorm zijn op 
verschillende locaties inmiddels gemeentefietsen te huur. 
 

 
 
Verkeersboetes in Spanje zijn hoog en dat geldt ook voor fietsers. Dus houd je ook 
als fietser aan de regels. Hieronder vind je de normen die algemeen gesteld worden: 
 

- Een helm dragen is verplicht 
- Reflecterende kleding en voldoende zichtbaarheid (verlichting) bij duisternis 

Denk hierbij ook aan voldoende verlichting in de tunnels! 
- Verkeersborden en instructies opvolgen 
- Stoppen voor zebrapaden 
- Ruim op tijd aangeven dat je van richting verandert 
- Maximaal met twee personen naast elkaar rijden. Weet hierbij dat een auto 

verplicht is je met 1,5 m afstand te passeren. Rijd dus op tijd achter elkaar om 
het auto’s niet onnodig moeilijk te maken. 

- Hoofdtelefoon is verboden 
- Mobiele telefoon in hand is verboden 
- Rijden na alcohol of drugs is verboden 

(bovenstaande is mogelijk niet compleet en onder voorbehoud van wijzingen en fouten) 
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7) Hotels met fietsfaciliteiten         
    
Het goede klimaat trekt niet alleen fietsers het hele jaar door, maar ook andere 
zonaanbidders. Overwinteraars trekken jaarlijks naar het zuiden om te genieten van 
zon, zee en heerlijk eten. Dit verschilt niet zo gek veel van fietsers! Na een flinke rit 
staat rust, herstel en genieten voorop. Hotels spelen hier handig op in met wellness-
faciliteiten, speciale menu’s voor sporters en bewaakte fietsgarages en wasplaatsen. 
Langs de hele kustlijn vind je 4-sterren hotels op loopafstand van het strand. Let wel 
even op welk hotel je kiest, want niet alle hotels langs de kust liggen even gunstig 
om weg te fietsen terwijl ze wel het logo dragen fietsvriendelijk te zijn. 

 

 

 

  

 

 

 

Waar kun je verblijven?  
Komend vanaf vliegveld Alicante liggen direct aan de kust de plaatsen Albir, Altea, 
Calpe en Moraira. Geliefd als verblijfplaats bij zowel de profs als de wielertoeristen 
die zo hun inspanning combineren met ontspannen door een echt vakantiegevoel 
aan zee. 
 
Albir is een gezellige badplaats op 6 km afstand van Benidorm. Langs het strand ligt 
een brede boulevard met barretjes en restaurantjes. In tegenstelling tot Benidorm en 
Calpe heeft Albir nauwelijks hoogbouw. In het centrum heerst een gezellige 
levendigheid, maar de rust is in Albir ook goed te vinden. Bij het wegfietsen duik je 
meteen onder de drukkere kustweg N332 door om via mandarijngaarden het 
binnenland in te steken. Altea is fietsend via de boulevard langs zee te bereiken. 
 
Altea kent nog een authentiek Spaans centrum. Hoog gelegen 
met smalle en stijle straatjes en sfeervolle restaurantjes. Al van 
ver zie je blauwe koepels van geglazuurd keramiek van de kerk 
van de Maagd Consuela. Het is een druk bezocht plaatsje door 
artiesten en kunstenaars die in de zomermaanden hun werk 
uitstallen langs de boulevard. Elke dinsdag is er markt, naar 
zeggen de grootste markt aan de Costa Blanca.  
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Calpe is een langgerekte stad aan prachtige 
brede witte zandstranden. De beroemde rots van 
Calpe, de Peñon de Ifach, ligt als een schiereiland 
in zee en torent hoog boven de stad uit. De stad is 
in trek bij Belgische toeristen en overwinteraars. 
De oudere volkswijken liggen aan de zuidelijke 
kant van de rots en de toeristenwijken met 
appartementcomplexen aan de noordelijke kant. 
Calpe is de grootste stad van dit gebied en de 
doorgaande weg is druk, maar wordt veel befietst.  

 
Moraira wordt ookwel de goudkust genoemd. Een gezellig vissersplaatsje waarbij 
het centrum van witte huisjes en betere restaurants direct aan de jachthaven ligt. Er 
heerst een relaxte sfeer en de toeristen die er verblijven zijn over het algemeen 
welgesteld, te zien aan de peperdure auto’s en riante villa’s. Moraira is vanuit Calpe 
via een schitterende slingerende kustweg te bereiken. Een aanrader om te fietsen, 
de weg klimt en daalt langs de meest tropische kustbaaitjes. 
 
 

8) Vliegen en transfer    ____________________   

Van en naar vliegveld Alicante 
Na zo’n 2 uur vliegen sta je op vliegveld Alicante. Prijsvechters zoals Ryanair en 
Transavia bieden voordelig tickets aan vanaf meerdere luchthavens in Nederland en 
België. Een vlucht is dus eenvoudig geboekt en per saldo vaak goedkoper dan een 
autorit naar de Franse Alpen! Als je je eigen fiets meeneemt komt er een toeslag bij 
en dat maakt het huren van een fiets ter plaatse wellicht interessanter.  
 
Een transfer naar het hotel van je keuze hoeft niet meer te kosten dan € 10,- enkele 
reis. Houd wel rekening met een aantal tussenstops. Wanneer je geen tussenstops 
wilt kan het interessanter worden een auto te huren. De prijzen van autohuur zijn 
niet hoog. 
 
 
     
9) Huurfietsen   __    _____    
 
De kwaliteit van huurfietsen in deze regio is over het 
algemeen gewoon goed. Net als het onderhoud en de 
service. Vroeger was dit niet altijd het geval, maar met de 
toenemende concurrentie lijken met name de betere 
verhuurbedrijven te overleven. Bij een gerenommeerde 
fietsverhuurder krijg je een jonge fiets, ook met 
schijfremmen als je dit wilt.  
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De fiets wordt in sommige gevallen bij het hotel afgeleverd en meteen op maat voor 
je afgesteld. Pedalen moet je zelf meenemen. Je kunt uitgaan van een gemiddelde 
huurprijs van € 120,- per week en vrijwillig bijkomende kosten voor een 
schadeverzekering. 
 

   “De kwaliteit van huurfietsen in deze regio is over het algemeen gewoon goed” 
 
 
10) Waar moet je aan denken als je gaat fietsen in Spanje?             
   
Je rijdt in onbekend gebied en bent misschien de hele dag op pad. Even stil staan bij 
een goede voorbereiding is daarom geen overbodige luxe.   

 

- Drinkwater: kraanwater bevat veel chloor en wordt vrijwel niet als drinkwater 
gebruikt. Hou er dus rekening mee dat je onderweg water moet kunnen kopen 
en dat dit niet overal kan. Bovendien drink je (veel) meer bij hogere 
temperaturen. 

- Eten onderweg: bij warmte is het verleidelijk om je te focussen op dorst en 
het eten te vergeten. Voorkom hongerklop want met deze afstanden ben je 
niet zomaar thuis. 

- Zonnenbrandcreme: de zonkracht is ook in de winter hoger dan je gewend 
bent. Met een frisse zeewind is dit snel onderschat. Smeer je dus goed in met 
hoge factor. 

- Verzekeringsbewijs of creditcard: mocht je onverhoopt tijdens of na het 
fietsen een doktersbezoek moeten brengen, dan kan gevraagd worden eerst 
te betalen. Neem dus altijd een betaalmiddel mee. 

- Mobiele telefoon: zeker als je alleen op pad gaat is het verstandig te kunnen 
bellen. Houd er rekening mee dat er niet overal bereik is. Zo is bovenop de 
Sierra de Bernia niet altijd signaal te vangen.  

- Extra kleding: Ook in de Spaanse bergen kan het weer omslaan. Bovendien 
voelt het in de zon vaak warmer dan het is.  
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11) Adios en España                __       

We hebben met plezier geprobeerd je wat wegwijs te maken in de populaire 
fietsstreek van de Costa Blanca. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen en te 
ontdekken. En is de hele ervaring van het fietsen daar niet op papier te vangen.  
 
De beste tip die wij daarom kunnen geven.. ga er heen!  
 
Mocht je specifieke vragen hebben over het fietsen daar, of sta je op het punt een 
hotel te boeken en wil je toch wat meer weten over de ligging? Mail ons op 
Robert@tourdevacance.com. We helpen je graag en vrijblijvend. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dit e-book is met zorg samengesteld. Maar natuurlijk kan er een foutje zijn ingeslopen. Wij kunnen dan ook 
niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dit E-book. 


