
Een intrigerende mediterrane kust: fietsen van Collioure 
(Frankrijk) naar Calella de Palafrugell (Spanje) 

Een 8 daagse tour    
  

Tour code: FRSP01C  

 
 

 

Deze fietstocht langs de Middellandse Zeekust, van Frankrijk tot Spanje, biedt prachtige 
zeezichten en een typisch landschap met ruige rotsformaties afgewisseld door glooiende 
heuvels bedekt met wijngaarden en bossen. Zee, strand en altijd vergezeld van het uitzicht 
op de indrukwekkende berg Canigou (2784m). Aan de Franse grens begint de Costa 
Brava, de wilde kust en hier nodigen stranden uit om te zonnebaden en om een 
verfrissende duiken te maken in de middellandse zee. De route passeert kleine typische 
vissersdorpjes, zoals Sant Pere Pescador, waar je op een terrasje met zich op zee kunt 
genieten van visdelicatessen, een koel biertje of de heerlijke lokale wijnen kunt proeven. 
Niet te missen zijn natuurlijk ook de Paella, gegrilde sardientjes en de lekkere Catalaanse 
worstjes. Deze streek heeft ook vele kunstenaars geïnspireerd, zoals Picasso en Dali, wiens 
schilderijen tentoongesteld zijn in het museum van Port Lligat. Matisse was erg onder de 
indruk van de pittoreske haven van Collioure en verbleef hier vele zomers. 
 
Programma in het kort:  

1. Aankomst in Collioure  
2. Collioure – Llança (42 km) 
3. Llança – Cadaques (22 or 26 km) 
4. Cadaques - Sant Pere Pescador: (35 km)  
5. Sant Pere Pescador – Estartit (23 km) 
6. Estartit - Begur (30 km) 
7. Begur - Calella de Palafrugell (16 km) 
8. Einde van de reis 

Periode: van 02/01 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/11. De beste periode is van mei tot eind 
juni en van eind augustus to oktober-  

Deelnemers: vanaf 1 persoon  
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Niveau: 2 / 3 De dagelijkse afstanden zijn kort, maar op sommige dagen is ere en 
beduidend niveauverschil te overwinnen. Zelfs met een E-bike is er fietservaring nodig. 
Veelal fietsen over geasfalteerde wegen 

Dagelijkse afstanden tussen 16 en 42 km  

Totale km: 168 - 182 km  

 

 

Gebied: dit is het gebied waar de Pyreneeën hun alpiene hoogten hebben verloren en 
heuvels zijn geworden, die eindigen in de Middellandse Zee. De flora is typisch voor de 
mediterrane struikgewas: cactussen, lavendel, tijm en rozemarijn. De rondreis start in 
Frankrijk (departement van de Pyrénées Orientales) en eindigt in Spanje (provincie 
Girona). Het Spaanse deel maakt deel uit van Catalonië dat in 2017 de onafhankelijkheid 
van Spanje claimde, maar dit werd nooit erkend door Europa. De lokale bevolking voelt 
zich echter onafhankelijk en spreekt liever Catalaans dan Spaans. 
Het is een gastvrije regio en erg populair bij toeristen van over de hele wereld met name 
de Costa Brava 
 

Programma dag per dag: 
 

Dag 1 Aankomst in Collioure 
Individuele aankomst in Collioure, een pittoresk oud vissersdorpje met een kleurrijke 
haven, waar de boten van de ansjovisvissers aanmeren. Het dorp ligt aan de Côte 
Vermeille (Vermiljoenkust), waar de rode rotsen van de Pyreneeën de zee ontmoeten. Het 
13e-eeuwse kasteel kijkt trots uit over het dorp. Het was ooit de zomerresidentie van de 
koningen van Mallorca. Heel bijzonder is de 17e eeuwse kerk Notre-Dame-des-Anges, die 
een voormalige vuurtoren als klokkentoren heeft. Veel kunstenaars, zoals Matisse, Picasso 
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en Dali, werden aangetrokken door het licht en de kleuren van dit charmante dorp, die ze 
probeerden te vangen in hun schilderijen. 
 
 
 
Dag 2 Collioure - Llança 

Na het ontbijt, indien gehuurd worden de fietsen overhandigd en dan in het zadel voor de 
eerste rit langs de kust en door de heuvels. De route gaat door het kleine dorp Port-
Vendres en dan verder naar Banyuls-sul-Mer, dat in een wijngebied ligt. Proef deze 
heerlijke wijnen met de Porró, een glazen karaf, die eruitziet als een kleine gieter. Een 
panoramische weg brengt je daarna naar Cerbere, de laatste Franse stad voordat de klim 
naar de Spaanse grens begint. De heuvel Cols del Balistres brengt je over deze grens, een 
oude smokkelaarspas. Tijdens de afdaling is er een prachtig uitzicht over de grillige baaien 
en kreken tot aan Port Bou en voordat Llança bereikt wordt, nodigen twee stranden je uit 
om te genieten van de zon en het verfrissende zeewater. 
 
Afstand: 42 km  
Niveauverschil: + 1200m -1216m 
 

 
 
 
Dag 3 Llança - Cadaques 

De stad Llança is in de loop der jaren erg veranderd door een modernisering, maar de 
smalle steegjes rond de kerk en het paleis van de abt van Sant Pere de Rodes geven nog 
steeds een idee hoe de stad er ooit uitgezien heeft. Er zijn veel kleine baaien met 
helderblauw zeewater en mooie uitzichten op de rotsachtige kustlijn. Als de rit verder 
gaat, kom je bij de hoefijzerbaai van El Port de la Selva, een middeleeuws dorp waar 
eeuwenlang de visserij de belangrijkste economische activiteit was. Na een bezoek aan La 
Selva kun je ervoor kiezen om rechtstreeks naar Cadaques te gaan of om nog een omweg 
te maken en de wilde en ongerepte Caps Creus te bezoeken, met zijn opmerkelijke 
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vuurtoren. Cap de Creus is een schiereiland met twee natuurreservaten en drie gebieden 
met een grote onderwaterrijkdom: Cap Gros, het puntje van Cap de Creus en Cap Norfeu. 
De rotsen die uit het water oprijzen hebben spectaculaire vormen, gevormd door de wind 
en de zee; de plaatselijke bevolking heeft ze verschillende namen gegeven: de leeuw, 
draak, kameel en kat. 
In Cadaques, éen van de mooiste stadjes van de Costa Brava met kleine steegjes en de 
karakteristieken witte huizen. Salvador Dali woonde in een buitenwijk van Portlligat, 
waar zijn huis open voor het publiek is. Boven in het dorpje Cadaques staat de Santa 
Maria kerk, waar een door Dali geschilderde kapel is. 
 

 
Afstand: 22 of 36 km  
Niveauverschillen: +452m -414m of +680m -610m 
 
Dag 4 Cadaques – Sant Pere Pescador 

Vandaag begint de tocht met een klim om boven Cadaques uit te komen. Je wordt beloond 
met fantastische uitzichten en een welverdiende afdaling brengt je naar Roses dat door 
zijn natuurlijke haven al sinds de Griekse tijd bewoond is. Opmerkelijk is het kasteel 
Castell de la Trinitat met karakteristieke vijfpuntige vorm, gebouwd in de 16e eeuw. Een 
overwegend vlakke weg brengt je naar het einde van de route van vandaag, Sant Pere 
Pescador 
 
Afstand: 35 km  
Niveauverschillen: +430m -467m 
  

Dag 5 Sant Pere Pescador - Estartit 
Vandaag volg een panoramische route met niet al te veel bergop en bergaf fietsen. De zee 
en de stranden zijn je metgezel eerst naar Sant'Marti d'Empuries, bewoond sinds de komst 
van de Grieken en er zijn nog steeds de Romeinse en Fenicische ruïnes van Empúries of 
Empòrion te zien, die dateren uit 580 voor Christus. Daarna gaat u verder naar L'Escala, 
een belangrijke vissershaven met een festival gewijd aan de ansjovis. De stad ligt aan een 
grote baai met blauw en kalm zeewater. De naam is afgeleid van Scala, wat duidt op de 
natuurlijke haven die een goede schuilplaats was voor de vissersboten tijdens slecht weer. 
Er zijn veel musea te bezoeken. Proef de heerlijke ansjovis in éen van de gezellige 
restaurantjes. Een korte rit brengt je naar het hotel in L'Estartit. 
 
Afstand: 23 km  
Niveauverschillen: +264m – 266m 
 
Dag 6 L’Estartit - Begur  
Vandaag een klim op het Montgri-massief naar Toroella, gelegen aan de noordelijke oever 
van de rivier de Ter. Het was de koninklijke haven voor het huis van Aragon voordat de 
rivier begon dicht te slibben en de nieuwe haven werd gebouwd bij L'Estartit. Via kleine 
landweggetjes passeert de route het middeleeuwse dorp Pals, een betoverend en goed 
onderhouden vestingdorp. De naam is afgeleid van Palus, wat moeras betekent. De stad 
staat in feite op een heuvel met uitzicht op een ooit moerassige vallei waar nu rijstvelden 
zijn. De Torre de las Horas, een overblijfsel van een kasteel en nu een klokkentoren, trekt 
de aandacht. Er zijn veel kunstgalerijen en uitnodigende winkels. De route keert terug 
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naar de kust en bereikt Begur. De stad wordt gedomineerd door het imposante 
middeleeuwse kasteel. Hoewel het silhouet van Begur op het eerste gezicht een rommelige 
verzameling huizen in verschillende stijlen en materialen lijkt, hebben de straten hun 
bijzondere charme. 
 
Afstand: 30 km  
Niveauverschillen: + 750m – 550m 
 
Dag 7 Begur-Calella de Palafrugell 

Vandaag een korte rit, maar met wat heuvels te bedwingen. Het landschap biedt opnieuw 
baaien en kreken met een achtergrond van pijnbomen. Je kan zwemmen en een bezoek 
brengen aan het schilderachtige vissersdorpje Tamariu met zijn smalle straatjes en 
witgekalkte huizen. Je fietst omhoog naar de vuurtoren van San Sebastian op 169 meter 
boven zeeniveau. Langs Llafranc met zijn kleine haven en badplaats waar beroemde 
schrijvers en acteurs als Rock Hudson, Elizabeth Taylor, Sophia Loren en Ernest 

Hemmingway genoten van de zee en het strand. Deze tour eindigt in Calella de 
Palafrugell. Het is mogelijk om een extra ritje maken om de prachtige Botanische tuinen 
met cactussen, vetplanten, tropische gewassen en kruidentuinen te bezoeken. Geniet van 
een laatste diner in éen van de uitstekende visrestaurants. Calella de Palafrugell is ook 
veel bezocht tijdens het muziekfestival in juli - het Cap Roig Garden Festival. 
 
Afstand: 16 km / 9,9 mijl 
Niveauverschillen: + 540m – 690m 
 
Dag 8 Einde van de reis  
Individueel vertrek na het ontbijt. 
 

 
 
Bagage: 

Toegestaan is 1 koffer/tas van max. 12 kg. per persoon. Met een toeslag kan een extra 
koffer meegenomen worden of in sommige start hotels kan de extra bagage in het eerste 
hotel achtergelaten worden. Aan het einde van de tour kan je het weer ophalen. 
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Prijs in Euro per persoon 2023: 

 01/02- 15/06/2023 16/06-14/09/2023 15/09-30/11/2023 

tweepersoonskamer € 990 € 1185 € 990 

eenpersoonskamer € 1.225 € 1.280 € 1.225 

alleenreizende € 1.425 € 1.480 € 1.425 

E-bike huur (min. 2 
personen) 

€ 325 

Transfer van Perpignan 
station of vliegveld naar 
Collioure 1-4 personen 

€ 125 

Extra nacht met halfpension 
in Collioure of Calella in 
tweepersoonskamer 

€ 85 € 120 € 85 

Extra nacht met halfpension 
in Collioure of Calella in 
eenpersoonskamer 

€ 115 € 175 € 115 

 
Inbegrepen in de reis: 

 7 nachten met ontbijt  

 6 diner (in Sant Pere Pescadore alleen ontbijt) 

 Transfer op het einde van de reis naar Collioure 

 Bagagetransport (1 koffer per persoon van max 12 kg) 

 Gedetailleerde routebeschrijving  

 1:25.000 IGN kaart 

 24/7 uur hulplijn 
 
Niet inbegrepen: 

 Diner op dag 4 

 Museums en extra  

 Drinks gedurende de maaltijden 

 Reisverzekering, die we ten zeerste aanbevelen 

 Alles wat niet vermeld is onder “inbegrepen in de prijs” 
 
Hotels: 
5 nachten in *** hotels en twee nachten in goede ** hotels 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41 Marmotta 19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    
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