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Heb je ooit 's nachts in je bed gelegen en je voorgesteld

hoe het zou zijn om door een land te vliegen op een

vliegend tapijt? Wel, ik ga u meenemen op een

vliegende tocht door de prachtige streek van de

Noordelijke Costa Blanca.

Als we over het landschap vliegen, zult u zien waarom

dit gebied ook wel het "platteland aan de kust" wordt

genoemd. De bergen, heuvels en velden met

felgekleurde sinaasappels, amandelen en olijven die aan

de bomen hangen, samen met de bekroonde stranden,

zijn slechts een korte reis verwijderd, waardoor dit een

geweldige plek is om te wonen. U krijgt de charmante

Spaanse dorpjes te zien, samen met de grotere, meer

kosmopolitische steden die alles hebben wat u nodig

heeft voor een moderne levensstijl.

Maar zorg ervoor dat je je zonnecrème meeneemt, want

je zult het nodig hebben. Het is hier bijna altijd zonnig,

het hele jaar door. Geniet van de warme zon die op uw

huid slaat, 325 zonnige dagen per jaar met gemiddelde

temperaturen van meer dan 20 graden. Daarom heeft de

Wereldgezondheidsorganisatie erkend dat deze regio

het beste klimaat ter wereld heeft.

Maak je klaar, want we gaan op een magisch

reisavontuur...

Welkom bĳ een
magische
rondreis door de
noordelĳke
Costa Blanca

Valencia

Costa Blanca North

Xativa

Gandia

Pego

Oliva

Dénia

PedreguerBenidoleig
Jávea

Moraira

Calpe

Jalon
Orba

Murla

Alcoy

Altea

Benidorm

Alicante

Villajoyosa

Benissa

Cumbre del SolBenitachell



4www.homeespana.com

Real Estate | Inmobiliaria

Denia

Denia, Javea en de kust

Maar we hebben vandaag al veel gevlogen op ons magische

tapijt, dus is het misschien een goed idee voor ons om hier een

boot te huren. We kunnen ontspannen langs de kust van de

Costa Blanca varen en het kalme, helderblauwe oceaanwater

verkennen. Er is een prachtige plek ten zuiden van de

rotsachtige kust, bekend als Les Rotes, een paradijs als je van

vissen of duiken houdt. De overvloed aan wilde dieren zal u de

adem benemen.

En in deze kleine "verborgen parel" van een stad, vindt u een

grote gastvrije internationale gemeenschap, dus verwacht dat u

heel snel vrienden maakt.

Er zijn veel Intercambio groepen om Spaans te leren met lokale

Spaans sprekenden. Hoewel we vandaag geen tijd hebben om er

heen te gaan, is het een geweldige manier om nieuwe mensen te

ontmoeten. En deze zelfde groepen bieden excursies aan die je

zeker leuk zult vinden. Er zijn gewoon zo veel unieke plaatsen die

je kunt bezoeken in deze regio (en je zult er snel achter komen in

deze gids) waar je ook in geïnteresseerd bent.

We beginnen onze magische vliegreis in het mooie kustplaatsje

Denia, iets meer dan een uur ten zuiden van de bruisende stad

Valencia. Deze stad is de thuisbasis van 20 km gouden stranden

die zijn bekroond met de Blauwe Vlag van de EU, wat betekent

dat u hier schone kustlijnen vindt met zacht, fijn zand en helder,

turkoois oceaanwater. Perfect voor een ontspannen dagje

zonnebaden op het strand onder het genot van sangria. Of

misschien verkiest u de rijke onderwaterwereld te verkennen

door te snorkelen om ongewoon gevormde zeesterren te zien of

een van de andere diverse zeedieren die gemakkelijk zichtbaar

zijn in het transparante water.

Na een verkwikkende duik in het koele water kunt u uw

smaakpapillen prikkelen, uw smaakpapillen tevreden stellen en

genieten van de voortreffelijke zeevruchten die Denia te bieden

heeft. Een persoonlijke favoriet zijn de "Gambas Rojas" of,

simpeler gezegd, rode garnalen! Quique Dacosta, een Michelin-

ster restaurant in de stad, is de plaats waar u moet zijn voor dit

bijzondere gerecht.



Het zal niet lang duren voordat je met je nieuwe vrienden tapasbars

gaat bezoeken en een geweldige tijd hebt. In Denia zullen de

eigenaars van deze kleine bars & restaurants je snel leren kennen

zodat je je echt thuis zult voelen omringd door wat al snel familie zal

lijken.

En in tegenstelling tot andere kuststeden elders in Spanje, blijft Denia

het hele jaar door open en bloeiend. En die "buzz" rond de stad die u

vandaag ziet, is iets dat hier het hele jaar door heerst, wat elders

moeilijk te vinden is.

En als je hier naar sommige bars kijkt, kun je je voorstellen dat je op

een van deze terrasbars zit met uitzicht over de hele stad in het

midden van de winter.

Maar nu het donker begint te worden, moeten we weer op ons

magische vliegende tapijt springen en enkele van de kleine straatjes

in de stad verkennen. Laten we naar de weg gaan die door de lokale

bevolking "Tapas Alley" wordt genoemd. Er zijn zo veel geweldige

plekken om te eten hier, maar mijn aanbeveling is L'Escoleta. Als je

nu honger hebt, kunnen we wat tapas eten en het daarna wegspoelen

met hun heerlijke rode wijn."

Maar we hebben veel verschillende activiteiten gedaan vandaag dus

laten we rusten want morgen vliegen we naar de volgende stad.

"Ik woon graag in Denia omdat het de mooiste stad
van de Costa Blanca Noord is. Het heeft alles wat je
nodig hebt voor een gelukkig en comfortabel leven.

Niet alleen het fantastische weer het hele jaar door,
maar het heeft ook een erkenning van de UNESCO
als gastronomische stad vanwege het verse en
gezonde voedsel dat we krĳgen. We vinden er vele
goede restaurants die een redelĳke prĳs bieden, met
een fantastisch uitzicht over het kasteel, de berg
Montgo en de zee.

U kunt ook naar omliggende steden/dorpen binnen
een korte rit zoals Javea en La Sella Golf Resort.
Denia biedt ook een verscheidenheid aan daken waar
u kunt genieten van het uitzicht met een lekker
drankje voor een redelĳke prĳs.

Hoewel het een kleine stad is die de laatste jaren
sterk is gegroeid, heeft het nog steeds de Spaanse
flair van het oude vissersstadje dat het ooit was".

Alba Lopez – Valuation Manager
HomeEspaña
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El Poblets - El Verger - Oliva - La Sella
Ik hoop dat jullie vannacht goed geslapen hebben, want vandaag

gaan we de kleine dorpjes rond Denia verkennen. Els Poblets is

het eerste. Je zult niet veel lawaai horen als we boven de typisch

Spaanse gebouwen vliegen omdat het een rustige plaats is, maar

het heeft nog steeds alle voorzieningen die je nodig zou kunnen

hebben om hier voltijds te leven, zoals bars, banken, winkels,

restaurants, kappers, supermarkten. Misschien is het enige wat

je zult horen is een verscheidenheid van verschillende talen

worden gesproken als, net als Denia, mensen die hier wonen zijn

uit vele andere landen. Het is geen grote plaats, maar het heeft

zeker geen gebrek aan karakter.

We hebben nog veel te zien, want deze streek heeft zoveel te

bieden, dus laten we naar het mooie kustplaatsje El Verger gaan.

Voor buitenactiviteiten zoals wandelen, trektochten maken en

fietsen, is dit de plek waar je moet zijn. De wintermaanden zijn

bijzonder geschikt om deze activiteiten te beoefenen, aangezien

de temperatuur dan meestal nog in de vroege jaren '20 ligt. Als

we boven de stad zweven, adem dan diep in en ervaar hoe de

frisse, schone lucht van de oceaan uw longen vult. Het geeft echt

een energiek gevoel.

Laten we nu naar Oliva vliegen, ongeveer 20 minuten ten

noorden van El Verger of 25 vanaf Denia. Het eerste wat je vanuit

de lucht ziet, zijn de prijswinnende stranden, waar we volgens mij

moeten gaan genieten van een sangria (of twee!). Dit is de

perfecte stad om te ontsnappen aan een hectische en drukke

levensstijl en de klassieke Spaanse charme te ervaren. Kijk naar

hun oude witgekalkte gebouwen, prachtige kerken, en

kronkelende geplaveide straatjes. Oliva heeft zijn unieke charme

weten te behouden.

Het mag dan warm weer zijn vandaag, maar nu we helemaal

opgefrist zijn van onze sangria, denk ik dat we een bezoek

moeten brengen aan het La Sella Golf complex. Het moet

fascinerend zijn om daar heen te gaan, want de golfbaan zelf is

fenomenaal. En het mooie is dat ze daar drie verschillende

soorten golfbanen hebben.

Maar als je op zoek bent naar een andere grotere stad, dan zul je

morgen zeker genieten als we onze volgende bestemming

bezoeken...
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Javea
Javea. Ik raad u aan hier te gaan wonen als het maken van

expat vrienden het belangrijkst voor u is. Er is hier een ruime

keuze aan opwindende ontmoetingsplaatsen voor expats

waar u kunt deelnemen aan intense en spannende activiteiten.

En snel, voor ik verder ga, kan ik u evengoed overvliegen om

de twee internationale scholen hier te zien die het Britse

Nationale Curriculum onderwijzen. De Laude Lady Elizabeth

school en Xabia International College. Ik weet niet of je een

jong gezin hebt, maar als dat zo is, dan zijn deze twee

geweldige opties.

Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen dat het aantal

stranden hier vrij groot is. Er zijn in totaal acht stranden!

Allemaal heel verschillend van elkaar. Hieronder ziet u het

fijne gouden zand dat u op elke ansichtkaartfoto zou

verwachten. Er is zelfs een afgelegen naaktstrand in de verte,

maar misschien moet ik u daar nu niet naartoe vliegen om ze

wat privacy te gunnen! Maar u kunt zien dat al deze stranden

hetzelfde opmerkelijk helderblauwe zeewater hebben

waardoor het op een paradijs lijkt.

In feite, laten we nu naar het strand gaan. Het is nog vroeg op de

maandagmorgen, maar we hebben allebei onze handdoeken,

dus laten we gaan snorkelen. Zoals je kunt zien, zijn er al genoeg

mensen op de been. Sommige hardlopers lopen langs het

strand. En ik zie in de verte al een snorkel of twee uit het water

komen. Laten we ons bij hen voegen. Als we in het koele water

onder de golven duiken, kun je met eigen ogen zien hoe prachtig

het zeeleven is met de verschillende soorten kleurrijke vissen en

koraalriffen die hier leven.

Maar omdat we tot nu toe alleen de stranden hebben gezien, wil

dat nog niet zeggen dat Javea u niets anders te bieden heeft.

Laten we naar het platteland ontsnappen en de weelderige

groene velden verkennen. Neem een boek mee, dan kunnen we

hier een paar uur ontspannen.

Ik denk dat ik je heb laten zien wat een leuke levensstijl het kan

zijn als je naar Javea verhuist.

Laten we nu op mijn magische tapijt gaan naar de kleine steden

in de buurt. Ik denk dat je aangenaam verrast zult zijn...



Als we vanuit de lucht naderen, kun je zien dat Jesus Pobre een

dorp is, omgeven door bossen en kleurrijke

sinaasappelboomgaarden, waar we samen omheen kunnen lopen.

Misschien kunnen we op een andere dag terugkeren en een

trektocht maken naar de top van de formidabele berg Montgo.

Vanaf daar hebben we een prachtig uitzicht op het pittoreske

stadje beneden ons. Je krijgt een uitzicht van 360 graden en op

een heldere dag kun je het feesteiland Ibiza zien liggen.

En als u van diepzeeduiken houdt, dan is het chique kustplaatsje

Benissa erg populair omdat het onderwaterleven hier

buitengewoon is. Voeg daar nog de grotten aan toe en u kunt met

uw gezin een onvergetelijke dagtocht maken.

Vlakbij ligt ook de stad Benitachell. Je zult je hier meteen thuis

voelen, want 70% van de mensen die hier wonen komen uit andere

landen, voornamelijk Europese. En net als op veel van de andere

bestemmingen die we deze week bezoeken, kun je hier wandelen,

paardrijden, golfen, zeilen, snorkelen en duiken.

Jesus Pobre - Benissa - Benitachell
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Cumbre del Sol - Moraira - Calpe - Altea "Slechts een klein kwartiertje rĳden landinwaarts
vanaf de kust, ervaar je het Spaanse leven in al zĳn
glorie!!!

U zult nooit genoeg krĳgen van de geur van lokale
gerechten die thuis worden gekookt en de
vriendelĳke sfeer in de dorpen van de Costa
Blanca.

Ik woon hier al 17 jaar en ik kan eerlĳk zeggen dat ik
me geen betere plaats kan voorstellen om twee
kleine kinderen groot te brengen.

We zĳn dicht genoeg bĳ het strand om daar een
paar uur met de kinderen door te brengen of we
kunnen de vele schilderachtige bergwandelingen
maken om ze bezig te houden."

Phil Lawrence – Sales Executive
HomeEspaña

Als we doorvliegen naar Cumbre del sol, dat ongeveer 30

minuten ten zuiden van Denia ligt, kun je een kijkje nemen in dit

aantrekkelijke kustplaatsje. Als je ooit wat tijd doorbrengt in dit

gebied, dan is er een fantastisch klein restaurant genaamd La

Cumbre dat altijd bruist van de lokale bevolking. Ik weet zeker

dat je vrienden en familie het geweldig zullen vinden dat je de

beste plekjes in de omgeving kent.

We vervolgen onze weg langs de kustlijn en genieten van de

frisse lucht terwijl we naar onze volgende locatie, Moraira,

zoomen. Dit is een stad als geen ander, met een relaxte

levensstijl, die, zoals u kunt zien, niet bezaaid is met hoogbouw.

Een beetje terzijde, maar een interessant feit dat u misschien wilt

onthouden, is dat de gemeenteraad hier strenge planningswetten

heeft uitgevaardigd om de inheemse dennenbossen te

beschermen en de hoogte van gebouwen te beperken. Dat is de

reden waarom u hier geen lelijk uitziende hotels of

hoogbouwflats ziet. Moraira heeft het karakter van een slapend

vissersdorp behouden. Je zult ook merken hoe schoon de

straten zijn en de vele heerlijke restaurants, strandtenten en

cafés die ze hebben.

Nog verder naar het zuiden aan de kust ligt de stad Calpe. Nog

zo'n leuke plaats voor een dagtocht. Calpe alleen al heeft drie

gouden stranden, maar daar zullen we het niet bij laten, want we

zijn deze week al een paar keer naar het strand geweest. Ik denk

dat het het beste is als we snel verder gaan naar de volgende

stad.

Altea. Deze plaats heeft een unieke, charmante ziel en wordt

vaak omschreven als de culturele hoofdstad van Valencia. Het is

al sinds de jaren 50 een trekpleister voor muzikanten, schrijvers

en kunstenaars uit heel Europa. Eberhard Schlotter, Marisol,

Rafael Alberti en Vicente Blasco Ibáñez zijn slechts enkele van

de mensen die werden aangetrokken door de charmes van Altea.

Het is zelfs uitgeroepen tot het mooiste stadje van Spanje, wat

de reden is waarom veel Spaanse beroemdheden hier een

vakantiehuis hebben, daar in de heuvels.
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Orba

De Orba-vallei

WOW! Kĳk daar eens naar. Laat je ogen genieten van dat
prachtige uitzicht. Kĳk in de verte, en je ziet de diepblauwe
zee die er uitnodigend genoeg uitziet, voor mĳ althans, om
een duik te nemen. Je kunt perfect zien hoe de stad er van
hieruit uitziet, en als je hier met je gezin terugkomt, is dit
inderdaad de perfecte plek om te picknicken terwĳl je naar
de gouden zonsondergang kĳkt.

Misschien wilt u ze zelfs wel meenemen naar het
goedverzorgde gemeenschappelĳke zwembad in de stad.
Nip aan een sangria in de schaduw terwĳl uw kinderen in
het zwembad spelen. Het zal een fantastisch dagje uit zĳn,
en er is zelfs een restaurant en bar op hetzelfde terrein. Ik
weet zeker dat u hier mooie herinneringen met uw gezin
zult opbouwen, waar u de komende jaren met plezier op
terug zult kĳken.

Er is nog een laatste plek in Orba waar ik je mee naartoe
wil nemen. Eigenlĳk is het het beste als we te voet gaan.
Het is het sportveld hier. Je zult versteld staan van wat daar
allemaal te vinden is. Tennis, voetbal, badminton, er is
zelfs een rotswand als je wilt klimmen.

We hebben al zoveel steden aan zee bezocht, dus ik dacht,
ik ga eens wat anders doen. Orba ligt zo'n 20 km van de
kust, midden op het platteland tussen de
sinaasappelboomgaarden. Laten we de omgeving gaan
verkennen...

Als we de stad binnenrĳden op ons tovertapĳt, is het
misschien logischer als we nu overschakelen op twee
paarden als vervoer. Als we de stad te paard verkennen,
kunnen we de schoonheid ervan pas echt waarderen.

Aha! Dit paard met de witte vlekken lĳkt perfect voor mĳ.
En de grote bruine hengst heeft jouw naam op zĳn lĳf
geschreven. Ik zal je de stad laten zien terwĳl we rustig
aan doen op de ruggen van onze twee paarden.

Er wonen hier niet veel mensen (slechts zo'n 2000), maar
maak je geen zorgen, je vindt er de gebruikelĳke
supermarkten, bars, restaurants en alles wat je maar nodig
kunt hebben.

Kĳk goed uit als we door de straten rĳden, want je zult
zeker mensen uit je eigen land horen spreken. U ziet, in
Orba, is er een grote expat gemeenschap zoals in een
groot deel van de noordelĳke Costa Blanca.

Ik denk dat het het beste is als we de nabĳgelegen berg
beklimmen, zodat je een beter zicht hebt op de hele stad.



Laten we onze trouwe paarden achterlaten en naar het oosten
vliegen, richting Denia. Pedreguer is de stad die ik jullie nu wil
laten zien. Het is een mooi marktstadje ongeveer 20 minuten
landinwaarts van Denia.

Als u omhoog kĳkt, zult u zien dat het aan de voet van het
adembenemende Muntanya Gran gebergte ligt. Het rotsachtige
landschap, compleet met spannende wilde dieren, heeft
prachtige panoramische uitzichten.

Maar we kunnen hier niet de hele dag blĳven, dus laten we naar
Benidoleig gaan, dat vlakbĳ ligt. Ik denk dat we naar 'El Cid'
moeten gaan, een trendy plek om te eten en te socializen met
verschillende gerechten op het menu, waaronder een sappig
zondags vleesbuffet. Of als u de voorkeur geeft aan een typisch
Spaanse maaltĳd, dan verkoopt 'El Temple' een smakelĳk menu
del dia voor minder dan 10 euro.

Steden in de Orba-vallei "Ik woon graag in Tormos in de Orba Vallei omdat het
me een fantastisch inzicht heeft gegeven in het leven in
een Spaans dorp. Het dorp ligt in een prachtige rustige
omgeving tussen de sinaasappelboomgaarden en de
bergen, en toch maar een klein eindje rĳden naar de
kust. Ik vind het heerlĳk om deel uit te maken van het
dorp en de lokale bevolking heeft mĳn familie met open
armen ontvangen.

Er zĳn tal van mogelĳkheden om deel te nemen aan
feesten, paella-avonden, en volledig te integreren in de
dorpsactiviteiten. Ik zou het ten zeerste aanbevelen als
een locatie voor diegenen die houden van de rust van
het platteland, met een fantastische mogelĳkheid om te
integreren in de dorpsgemeenschap."

Sharyn Hayward – Office Manager
HomeEspaña
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Toen de zoektocht van de Clarkes naar een woning in de

Costa Blanca door lockdown werd afgebroken, deed het

HomeEspaña-team een stapje extra om bezichtigingen via

videolinks op te zetten en hen extra te ondersteunen. Hun

inspanningen wierpen vruchten af en het paar stemde

ermee in om een huis te kopen in Orba, 15 minuten

landinwaarts van Dénia, voor € 265.000, waarmee de

transactie op 29 maart 2021 werd voltooid terwijl ze thuis in

het Verenigd Koninkrijk waren.

“We hadden geboekt om in maart 2020 uit te vliegen om

een half dozijn woningen te bekijken die we mooi vonden.”

vertelde Malcolm, een 59-jarige technisch manager. “Maar

lockdown betekende dat we onze reis moesten verzetten

naar september. En tegen die tijd waren drie van de

woningen reeds verkocht en konden we nog steeds niet

naar Spanje reizen. Dus stelde onze HomeEspaña-agent

Sharyn voor om videotours te maken van de overige drie.

Toen er twee werden verkocht, hadden we er nog maar

één over! “

Ondertussen hadden de Clarkes, die een volwassen zoon

en dochter hebben, vooruitgang geboekt met hun plannen

om in het Verenigd Koninkrijk kleiner te gaan wonen. Ze

hadden een bod geaccepteerd voor hun vrijstaande villa in

Cheltenham en hadden zelf een bod gedaan op een

rijtjeshuis aan de rand van het stadscentrum, dat ze als

basis in het Verenigd Koninkrijk willen behouden.

“Om onze kans niet te missen, vroegen we HomeEspaña

om nog een videotour van het laatste pand te maken”,

vervolgde Malcolm. “Ze maakten het heel gedetailleerd en

Sharyn stuurde ons de videos zodat we het allemaal later

konden bestuderen – het was genoeg voor ons om het te

willen. We wachtten echter op de voltooiing van onze

huisverkoop in het Verenigd Koninkrijk, dus we waren nog

niet helemaal klaar om door te gaan in Spanje. Maar

Sharyn, die overal zo behulpzaam mee was, regelde dat we

het pand in november konden reserveren met een

aanbetaling van € 5.000, op voorwaarde dat we voor eind

maart 2021 zouden afwikkelen.”

Live videotours en veel goede zorg door

HomeEspaña gaven Malcolm en Helen

Clarke het vertrouwen om hun

droomhuis te kopen zonder er een voet

in te zetten.

Videolink hielp
om ons
droomhuis te
vinden!

Ondanks dat de lockdown-situatie niet verbeterde,

bleven de Clarkes gefocust op hun aankoop.

HomeEspaña hielp hen bij het vinden van een lokaal

advocatenkantoor, aan wie ze een volmacht

verleenden. Dit betekende dat hun Spaanse advokaat

een NIE kon verkrijgen en een Spaanse bankrekening

voor het paar kon openen, en hen tijdens de transactie

kon vertegenwoordigen. De verkoper was Frans, dus

HomeEspaña gebruikte een Franstalig lid van het team

om met de twee partijen te overleggen over meubels en

andere dingen.

“Toen we ons realiseerden dat we het pand niet voor

eind maart zouden kunnen bezoeken, vroegen we

HomeEspaña om voor de zekerheid nog een laatste

videotour te maken”, zegt Helen, 57 jaar oud en een

gepensioneerd dierenartsreceptioniste. “Toen hebben

we toestemming gegeven voor de advokaat om

namens ons te voltooien!”

De Clarkes maakten voor het eerst contact met

HomeEspaña in 2018, toen ze in Dénia logeerden en

daar het kantoor binnenliepen. Ze besloten weg te

blijven van de seizoensgebonden vakantiegebieden aan

de kust en gaven de voorkeur aan typisch Spaanse

plaatsjes. Ze keerden het jaar daarop terug, en

verbleven toen in Orba. Ze hielden echt van de stad,

dus begonnen ze woningen in de omgeving te bekijken.

Tegenwoordig zijn ze de trotse eigenaren van een

vrijstaand huis met drie slaapkamers op slechts 10

minuten lopen van het centrum van Orba en met drie

bars / restaurants binnen een paar minuten. Beneden is

grotendeels open, met een studeer / vierde

slaapkamer, terwijl ze buiten een grote tuin, een mooi

zwembad en uitzicht op de bergen hebben.

“We zeggen dat het eruitziet als een Spaanse versie

van ons oude familiehuis”, zei Malcolm. “Het plan is nu

om tegen het einde van het jaar met pensioen te gaan

en me klaar te maken om in 2022 te verhuizen!”
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Jalon

De Jalon Vallei

Jalon is de perfecte bestemming voor ons om naartoe te
vliegen, want elke zaterdag is er een markt waar je antiek en
andere interessante spullen kunt kopen. Weet je wat, laten we
er snel heen vliegen op ons vliegend tapĳt. Hou je goed vast
en we zĳn er in ongeveer 20 minuten vanuit Benidoleig.

Wooooshh! Kĳk, dat duurde niet zo lang. Laten we hier even
boven zweven en de schoonheid in ons opnemen- wat een
prachtige bergvallei met amandel- en olĳfbomen. De
opvallende bergen zien eruit alsof ze ons uitnodigen om daar
op avontuur te gaan.

Hier is ook een fantastisch feit: Eind januari reizen mensen
van over de hele wereld naar deze stad om de roze en witte
amandelbloesem te zien die uniek is voor de Jalon-vallei.

Als je goed kĳkt, zie je dat de stad in tweeën wordt gedeeld
door de Jalon rivier. Aan de ene kant, beneden, heb je de
hoofdplaats waar alle winkels, bars en restaurants zĳn. En
aan de andere kant, zĳn er de nieuw gebouwde villa's
verspreid op de berghelling. Er zĳn geweldige uitzichten
vanaf deze woningen, dus misschien wilt u een bezichtiging
in een van hen boeken. De laatste tĳd zĳn deze ongelooflĳk
populair bĳ buitenlandse onroerend goed kopers.

En wat zo geweldig is aan Jalon, is dat het niet uitmaakt wat
voor soort eten je prefereert, er is hier zeker eten te vinden
dat je smaakpapillen precies goed zullen raken. Kĳk hier eens
waar je goede oude 'Fish & Chips' kunt kopen. Ruik je het al?
De vers gekookte vis in beslag, met de zachte geur van azĳn.
Het brengt me terug naar toen ik een kind was op het strand
met mĳn familie op een zondag.

Dan zĳn er de traditionele tapasbars en eersteklas
restaurants die de gebruikelĳke Spaanse gerechten serveren.
Eigenlĳk hebben we de hele dag nog niet gegeten, dus ik
raad aan dat we naar 'El Paraiso' gaan. De laatste keer dat ik
daar was, heb ik een heerlĳke paella gegeten. Gouden rĳst,
met boterbonen en reepjes inktvis erbovenop. Met de
toevoeging van grote vette garnalen op het bord en het was
werkelĳk een fenomenale maaltĳd. Ik kan me de heerlĳke
geur nu nog herinneren.

Deze stad is ook beroemd om zijn zoe�gheden en gebak
gemaakt van lokale amandelen. Daarom heb ik eerder op de
dag een pasteitje voor je gekocht. Het is hier erg populair.

Als u een sociaal iemand bent, zult u genieten van de lange
warme zomeravonden hier waar iedereen op straat is om te
socialiseren. Kijk eens naar deze interessante individuen hier.
Laten we eens met ze gaan praten. Op een stoel zi�en en met
je buren kletsen is normaal in Jalon. Zo zult u hier snel
vrienden maken.

Ook leuk om een lokale boer voorbij te zien rijden. Zijn
aanhangwagen barstensvol mollige, sappige wi�e en rode
druiven. Ze liggen hoog opgestapeld en glinsteren in de
avondzon. Ze zien eruit alsof ze erop wachten om geplukt en
opgegeten te worden. Maar na een brede grijns en een zwaai
van de chauffeur, is hij nu op weg om zijn lading af te leveren.
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Steden van Jalon Valley

Als we nu naar het stadje Alcalali gaan, zult u zien wat een genot

het is om daar gewoon doelloos rond te dwalen. En we kunnen

zelfs de bergen in fietsen, wat hier een zeer populaire activiteit is.

De bewegwijzering is zeer uitgebreid, zodat het onmogelijk is om te

verdwalen, en er zijn verschillende routes voor beginners en

gevorderden. Geniet van het landschap tijdens uw rondreis door

deze stad en maak foto's om te delen met verbaasde vrienden in

uw eigen land.

Dan kunnen we overstappen naar Parcent, waar we het hele jaar

door kunnen genieten van het heldergroene uitzicht op de vallei en

de bergen. Of misschien Benigembla, dat ingeklemd ligt tussen de

bergen en omgeven is door wijn- en olijfgaarden. Er staat hier zelfs

een 1000 jaar oude olijfboom die Jean Jaques Arnaud, de Franse

filmregisseur, inspireerde met zijn film "His Majesty Minor".

En dan is er nog het dorp Gata waar maar zo'n 5000 mensen

wonen. Toch zijn er verbazingwekkend genoeg meer dan 30

bars! Dat komt omdat gezelligheid een integraal onderdeel

van hun cultuur is en ik weet zeker dat u ervan zult genieten.

De stad Lliber is omgeven door bergen en uitgestrekte velden

met wijnranken met amandelbomen. Veel mensen reizen van

heinde en verre om de prachtige bezienswaardigheden in dit

stadje te bekijken en foto's te delen op Instagram. Het is zo

spectaculair.

Lliber komt tot leven op dagen van feesten en vieringen, die

het hele jaar door ongelooflijk vaak voorkomen. Dit is de

perfecte plek om tot rust te komen en je uit te leven. Je kunt

feesten tot je geen energie meer over hebt.
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We komen nu aan het einde van onze magische week aan de

Costa Blanca Noord. Om onze expeditie af te sluiten, wilde ik jullie

drie stadjes laten zien die verder landinwaarts liggen, op minder

dan een half uur van Denia: Adsubia, Pego, en Monte Pego.

Adsubia ligt ongeveer 80 km ten zuiden van Valencia en hoewel u

niet de hele tijd met het tovertapijt zult reizen, zijn alle andere

omliggende steden uitstekend bereikbaar via de gemakkelijk

toegankelijke snelweg.

De eerste plek die ik je wil laten zien zijn de sportfaciliteiten.

Tennisbanen, maneges, voetbalvelden, cricketvelden, en er is nog

zoveel meer dat het een hele tijd zou duren om het op eigen

houtje te verkennen.

Adsubia - Pego - Monte Pego

En weet je nog, Javea? Wel, de prachtige zandstranden van

Javea liggen op slechts een korte tien minuten rijden. Je kunt

daar veel mensen zien die zich vandaag op het strand vermaken.

Pego, een van de andere steden, is dichtbij. Kun je zien dat het

verrassend levendig is voor een stad van deze omvang? Elke

maand is er wel een ander evenement, dus je zult het hier zeker

naar je zin hebben. Ze hebben ook de typische Spaanse

tapasbar die je in deze streek vindt, en ik heb uit goede bron

vernomen dat ze in deze stad uitstekende koffie serveren. Laten

we er nu maar eens een gaan proberen!

Yum!

"Ik woon graag in de Vall de Pop (Jalon-vallei)
vanwege het prachtige berglandschap in
combinatie met de dorpse manier van leven, maar
ook omdat alle voorzieningen op korte loopafstand
of op een paar minuten rĳden beschikbaar zĳn.

U kunt naar het sportcentrum gaan, de plaatselĳke
wĳn proeven in een Bodego, over de zaterdagse
Rastro-markt lopen voor antiquiteiten, de
geneugten van de bars en restaurants proeven
waar u misschien de Flamencodansers met live
bands kunt zien of gewoon de
liefdadigheidswinkels afstruinen om een goed
boek te lezen terwĳl u uw bruine kleur bĳvult.

Tot slot, je bent slechts 20-30 minuten rĳden naar
een strand in elke richting."

Michelle O’Brien – Aftersales Manager
HomeEspaña
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Als je nu omhoog kijkt, kunnen we elke ster aan de hemel
zien, helder verlicht. Verbazingwekkend!

Hier, neem dit glas wijn en nip eraan. De avondtemperatuur
is aangenaam, het is niet te warm en niet te koud. Het is
ongelooflijk ontspannend om hier gewoon te liggen en de
nachtelijke hemel te observeren.

Ik denk dat dit het perfecte einde is van onze magische
week aan de Costa Blanca Noord. Terwijl we hier zi�en,
denk ik dat het misschien �jd is om na te denken over alle
plaatsen die we deze week hebben bezocht.

En nu is het �jd om een beslissing te nemen...ga je in de
nabije toekomst in een van deze magische steden
wonen...of blijf je wonen waar je nu bent.

Het is aan u.

"Ik hou van de Costa Blanca Noord om alles wat
het te bieden heeft, het is zeer geschikt om er het
hele jaar door te wonen. Het beste klimaat,
prachtige bergen en valleien met veel groen en
prachtige uitzichten, heerlĳke cultuur, en een
uitgebreide keuze aan zand- of steenstranden.

Het heeft prachtige kustplaatsen en pittoreske
dorpjes, allemaal met een goede selectie aan
restaurants. Het biedt wandel- en fietsroutes voor
iedereen, van vlak door de vallei tot steil door de
bergen.

De Costa Blanca Noord is gemakkelĳk bereikbaar
via twee internationale luchthavens, Valencia en
Alicante. Beide grote steden die binnen een uur te
bereiken zĳn.

En er is de mogelĳkheid om met de boot van
Denia naar de eilanden Ibiza en Formentera te
varen, wat maar ongeveer twee uur duurt".

Veerle Deurloo – Sales Executive
HomeEspaña
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Dit is waarschijnlijk de perfecte gelegenheid om het platteland in

te trekken, omringd door sinaasappelboomgaarden. Zie hoeveel

felgekleurde velden er zijn en merk gewoon op dat er geen

vervuiling in de lucht is. Het voelt gewoon fris!

Maar onze tijd is bijna om, en er is nog één laatste bestemming,

Monte Pego. Nog een stad vol met expats uit alle hoeken, zoals

Duitsland, Engeland, en Zwitserland. Ik wilde u in het bijzonder

meenemen naar een van de idyllische tuinen met prachtige

felgekleurde bloemen. Als je wilt, kunnen we wat tijd nemen om

een roman te lezen. Merk je dat er geen lawaai is? Alleen

complete vrede en rust en het geluid van water dat door de

waterval van de tuin stroomt, samen met af en toe een tsjilpende

vogel. Kijk, ik heb zelfs wat broodjes tonijn voor ons

meegenomen om op deze warme zomermiddag van te genieten.

En het mooie is dat er hier geen lichtvervuiling is, zodat we naar

de sterren kunnen kijken als het donker begint te worden.

Straatverlichting is hier om die reden beperkt.



Denia | €495,000

3 bedroom villa

Parcent | €270,000

4 bedroom villa

Javea | €439,000

5 bedroom villa

Alcalali | €275,000

2 bedroom villa

Orba | €290,400

3 bedroom villa

Orba | €249,000

3 bedroom villa

HomeEspaña heeft geholpen meer dan 4.000 klanten vinden van

een huis aan de Costa Blanca in de afgelopen 19 jaar. Wij hebben

woningen variërend van een-bed appartementen aan het strand tot

luxe fincas op het platteland. Wij zullen bij u zijn bij elke stap van de

weg. Het vinden van uw droomhuis, begeleiden u door het proces, en

zorgen voor een vlotte, veilige aankoop.
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Verkopen van huizen

in Spanje
Sinds 2002

Welcome to Spain
Prijzen en beschikbaarheid zijn correct op het moment van publicatie, maar prijzen

veranderen en eigendommen verkopen snel, dus kijk op de website voor actuele informatie.
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