
Słoneczne plaże, czysta woda i miasta pełne zabytków – domy wakacyjne na Costa 
Brava, dostępne w TUIvillas.com, zapewniają idealne warunki do wypoczynku. 
 
 

Relaks w domu wakacyjnym na Costa Brava 

Costa Brava to region w północno-wschodniej Hiszpanii, usytuowany na wybrzeżu Morza 

Śródziemnego, na obszarze Katalonii. Jest jednym z najpopularniejszych miejsc 

wypoczynkowych w tej części Europy. Z domów wakacyjnych na Costa Brava korzystają 

urlopowicze, których przyciągnęły tutaj piaszczyste plaże, piękne krajobrazy oraz miasta, 

mające za sobą długą i fascynującą historię. 

Dom wakacyjny na Costa Brava z widokiem na morze 

Miejscem szczególnie lubianym przez podróżnych jest Lloret de Mar. To miejscowość 

wypoczynkowa i uzdrowiskowa, która kusi licznymi kąpieliskami i wspaniałymi imprezami. 

Plaże położone blisko centrum są oblegane przez urlopowiczów, dlatego lepiej wybrać się na 

przykład na Playa de Santa Cristina, odległą od niego o 3,5 km. Można tutaj nie tylko pływać 

i opalać się, lecz także nurkować i grać w tenisa. 400 metrów od plaży znajduje się ogród 

botaniczny Pinya de Rosa. Na uwagę zasługują także mieszkania wakacyjne w Palamos. 

Jedną z tutejszych plaż jest otoczona przez XIX-wieczne domki rybackie Cala S’ Alguer. W 

mieście i jego okolciach można skorzystać z wielu atrakcji, między innymi wziąć udział w 

spływie kajakowym albo spróbować windsurfingu. 

Urlop w zabytkowym miasteczku 

Wśród miast pełnych pamiątek z dawnych wieków należy wymienić Pals. To urzekające 

miasteczko z brukowanymi ulicami, kamiennymi domami i gotyckimi budowlami. Podczas 

pobytu w jednym z tutejszych mieszkań wakacyjnych można zwiedzić kościół Església de 

Sant Pere, którego początki sięgają 944 r., a także pałac Ca la Pruna, w którym mieści się 

obecnie Muzeum Archeologii Morskiej. Pasjonaci historii jako cel podróży mogą wybrać 

także Gironę. Można tu obejrzeć romańsko-gotycką katedrę Catedral de Santa María, 

zbudowaną w XI w., a także łaźnie arabskie i ulicę żydowską, co świadczy o 

wielokulturowości dawnej Girony. Przed przyjazdem do Hiszpanii należy zarezerwować dom 

wakacyjny na Costa Brava. Wiele korzystnych ofert, w tym posiadłości z basenem i 

apartamenty z widokiem na szmaragdowe morze, dostępnych jest w serwisie TUIvillas.com, z 

którego korzystają podróżni z różnych stron świata. 
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