
Zon + zee + kamperen = vakantie

Campingleven aan de 

Costa Brava
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Bij Menno (46) zit het vakantiegevoel er 
vaak al op dag één in. Dan gaat de knop 
om en wordt er gewoon helemaal niks 
meer gedaan. Lezen, vooruit dan, maar 
ook niet meteen in razend tempo. Lig-
gen. Wat te drinken halen. Ina (46) heeft 
meer tijd nodig. Ze heeft wel net 24 uit-
gelezen, het boek naar de gelijknamige 
serie. In 24 uur tijd, zoals het hoort. Ze 
begint enthousiast het plot te vertellen 
als Menno haar grinnikend onderbreekt. 
“Ik ben pas op pagina vijf hoor.” Het stel 
uit Assen benut de vakantiedagen opti-
maal. Zodra ze vrij hebben, gaan ze op 
pad. Bij voorkeur met de caravan én met 
de Senseo aan boord. 
Zoals altijd begint Het Grote Relaxen 
ook op de weidse, schaduwrijke camping 

van Tossa de Mar ’s ochtends, meteen 
na het opstaan. Even de ogen uitwrijven 
voor de voortent, onder de zoetgeurende 
pijnbomen, met een kopje Extra Dark 
binnen handbereik. Dan, als het even 
meezit, naar een lokale markt. Speuren 
naar mooi aardewerk, lekkere olijfolie 
en vers fruit. Daarna: een greep uit het 
plastic krat vol nog ongelezen tijdschrif-
ten en boeken en in de ligstoel voor de 
tent, bij het zwembad of aan het strand. 
Of metéén na het ontbijt languit, niks 
markt: dat kan ook. Vakantie is er om uit 
te rusten.

Wielen, Wijntje, klaar

Menno en Ina vierden hun eerste vakan-
tie samen in de zomer van 2008, in een 
iglotentje op camping De Lakens in 
Bloemendaal. Menno zelf wist niet beter: 
vakantievieren doe je met de tent. Ina 
kampeerde alleen als kind, maar gewend 
was ze meteen weer. Inmiddels is de tent 
alweer ruim een jaar verruild voor een 
caravan. Omdat Menno’s moeder van 
73 de hare wel van de hand wilde doen. 
Menno moest even omschakelen, maar 
wil niks anders meer. Net als Ina: “Die 
vrijheid! Je komt aan, stelt de wielen bij 
en neemt een glaasje wijn. Heerlijk.” 
Campermensen, die snapt ze niet. “Zó 

De Woeste kust

Waan je even alleen op de wereld op de 100 meter hoge berg Puig Castel-
lar, op loopafstand van het stadje Sant Feliu de Guixols. Bij voormalige klui-
zenaarswoning Ermita Sant Elm, thans kerkje, geniet je van het ruisen van 
de stevige Costa Brava-wind, de zoete geuren van de pijnbomen en het 
oneindige uitzicht over de grillige rotskust en de blauwe zee. Op deze plek 
bedacht de Catalaanse schrijver Ferran Agulló dat dit deel van Spanje de 
naam ‘woeste kust’ – Costa Brava – meer dan waard was.

De lokale markt op: puur vakantiegevoel 

Hier merk je nog niet veel van 
het beruchte massatoerisme

Musea? Kerkjes? De paden op en de lanen in? Niet 
voor Menno en Ina. Ze trekken met hun Rapido-
caravan naar de Costa Brava om even de drukte van 
Assen achter zich te laten. En dat betekent: strand, 
lezen en op zoek naar de perfecte paëllapan.

TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE ANWB AVD, DESIRÉ WESTSTRATE
ILLUSTRATIES DINQ MEDIA
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onhandig als je even ergens heen wil met 
de auto.” 
Het zoeken van de juiste camping is een 
ritueel op zich en neemt aardig wat tijd 
in beslag. Om de perfecte camping te 
vinden – in dit geval aan de Costa Brava, 
zodat Parijs en Barcelona onderweg 
ook even aangetipt kunnen worden – 
voegden Menno en Ina zich avond aan 
avond gezamenlijk achter de laptop. 
Maar waar de zoektocht bij menig stel 
uitloopt op hoogoplopende discussies 
of meningsverschillen, is bij dit duo de 
weg ernaartoe óók een feestje. Gesterkt 
door wijntjes (“Spaanse dus, als we naar 
Spanje gaan) en hapjes (“lekkere chorizo 
en kaasjes”) wordt de knoop op ondoor-
grondelijke wijze doorgehakt: “Dat gaat 
op gevoel.” 
Maar eenmaal op camping Cala Llevado, 
drie kilometer ten zuiden van Tossa de 
Mar, snappen we dat gevoel meteen. Als 
we vanaf de caravan gerekend in nog 
geen honderd stappen bij een beboste 
klif uitkomen, blijkt pas hoe hoog de 
camping ligt. Vanaf hier is het uitzicht 
oneindig en hebben we goed zicht op 
cala (baai) Llevado. In de knalblauwe zee 
liggen vissersbootjes loom te luieren. De 
palmbomen op het kleine zandstrandje 
– met beachclub – wuiven uitnodigend. 
En vooruit, er raast ook een opblaas-
banaan achter een speedboot voorbij, 
waar schaterende tieners vanaf worden 
gelanceerd. Toch is hier nog niet veel 
te merken van het massatoerisme waar 
de kuststrook zo berucht om is. Ina: “In 
Lloret de Mar, daar is het pas toeristisch. 
Eén en al clubs, drank en jongeren. Maar 
voor een avond is ook dat best leuk. Als 
we daarna weer lekker hierheen kun-
nen.” 

Calas: verstopte paradijsjes

Langs de Costa Brava struikel je over de calas. Deze baaien zijn vaak goed 
verstopte paradijsjes, waar je klauterend vanaf de kustweg of soms gewoon 
zigzaggend met de auto kunt komen. De ene baai is niets meer dan een 
(kiezel)strand, de andere heeft het geschopt tot toeristentrekpleister, com-
pleet met barretjes, campings of hotels.
Vanuit Tossa de Mar is een tochtje naar Begur de moeite waard. Slinger een 
eind omlaag richting de romantische baai Sa Tuna. Een smal kiezelstrand, 
wat dobberende bootjes, een paar terrasjes, witte huizen: postcard pretty. 
En hoewel het bij het zien van alle toeristische visprullaria misschien al wel 
duidelijk is: de baai is inderdaad naar de tonijn vernoemd.
In de buurt, anderhalve kilometer van Begur: i www.campingbegur.com.

Alle baaien in één keer zien? 
Hop langs de kust tussen Calella en Tossa de Mar met een bootje, bijvoor-
beeld via i  www.dofijetboats.com of via i www.fondocristal.com.

asymmetrisChe tomaten

Voor markten hebben ze allebei een 
zwak. In de vier jaar dat ze samen 
kamperen, hebben ze er al heel wat 
afgestruind. Aan het vismarktje annex 
restaurant in Barcelona dat ze op de 
heenweg bezochten, hebben ze mooie 
herinneringen (“lange houten tafels vol 
heerlijke gegrilde vis”), aan de brocante-
markt in Tossa de Mar wat minder (“veel 
troep voor veel geld”). 
Nu zijn ze op de weekmarkt in Blanes, 
een charmante kustplaats niet ver van 
hun camping in Tossa de Mar. Missie: 
het vinden van de perfecte paëllapan. 
Zo’n grote, 36 centimeter in doorsnee van 
aluminium, die moet het worden. Vier 
jaar geleden nam Ina er al eentje mee uit 
het Spaanse Fuengirola en wat bleek: een 
ideale pan. “Niet dat ik paëlla kan maken 
hoor”, lacht ze. “Maar hij is perfect voor 
nasi en van die fijne eenpansgerechten.” 

In de knalblauwe zee 
liggen kleurige 

vissersbootjes loom 
te luieren
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Menno, even afgeleid door de grote 
hoeveelheid messensets die de Spaanse 
verkoper met verve aanprijst, voegt zich 
bij zijn vriendin. “Zelf zo’n paëlla maken 
kán toch niet moeilijk zijn?”, fronst hij, 
de pan bestuderend. “Weet je wat, ik 
probeer het gewoon, als we terug zijn.” 
Ina rekent lachend de pan af en kijkt met 
zo’n blik van: eerst zien, dan geloven. 
Hand in hand struinen ze verder de stad 
in, op naar de volgende stop: de fruit- en 
groentemarkt in Passeig de Dintre. In 
dit charmante straatje vlak achter de 
brede boulevard zijn de keurig gevormde 
groente- en fruitsoorten uit de Neder-
landse supermarkten snel vergeten. Hier 
vind je nog robuuste, asymmetrische 
tomaten die zich naar hartenlust in de 
meest grillige bochten hebben gewron-

gen en wilde perziken met een onooglijk 
uiterlijk, maar met een heerlijk sappige, 
zoete smaak. Voor een vers visje is het 
helaas nog te vroeg op de dag. Pas tegen 
de middag kan er bij de visafslag in de 
haven worden geaasd op de vangst van 
de dag. Hoe je een goede vis kiest? Ina: 
“De vis die naar ons lacht, die nemen we 
mee.”

Zwarte rijst en Zeevruchten

Maar dat visje komt morgen. Vanavond 
wordt er inspiratie opgedaan voor de 
perfecte paëlla. Na een zeer bochtig 
kwartiertje kustwegrijden vanaf Tossa de 
Mar – onderweg ‘oh’ en ‘ah’ roepend bij 
elk volgend prachtig uitkijkpunt – schui-
ven we aan op het terras van restaurant 
Madrugada in baai Giverola. Wanneer de 
grote, dampende schaal vol zwarte rijst 
en zeevruchten eindelijk op tafel komt, 
is de zon al bijna onder en de bodem van 
de fles witte Penedès bijna bereikt. Ina 
fronst nog even – “Waarom dat nou zo 
lang moest duren?” – maar na een eerste 
hap gaat haar blik op oneindig, richting 
zee en mompelt ze: “Man-man, wat is dit 
lekker.” We knikken instemmend met 
onze mond vol en hopen voor Ina dat 
Menno woord houdt. Want in een paëlla-
pan hoort natuurlijk paëlla, en geen nasi.

“Kamperen? Vrijheid! Je komt aan, 
draait de pootjes uit en neemt 
een glaasje wijn”

Borrelen naast de vuurtoren

Tossa de Mar is, zeker in het laagseizoen, een charmant stadje met een 
breed strand en een eeuwenoud, ommuurd stadsdeel. Een wandeling (of 
tochtje met de toeristentrein) door deze Vila Vella leidt naar de top. Bestel 
hier bij bar Far de Tossa, naast de vuurtoren, een sangria en geniet van het 
indrukwekkende uitzicht. Daarna rustig opstaan, want de trotse Catalanen 
doen niet zuinig met hun streekproduct cava. 

Inspiratie opdoen voor de perfecte paëlla 
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Info
AFSTAND 

Utrecht – Tossa de Mar 
1.454 kilometer

LEZEN 

ANWB Extra Costa Brava
ISBN 9789018032210
€ 8,50, niet-leden € 8,95

HANDIGE WEBSITE

i www.costabrava.org

CAMPING CALA LLEVADÓ
Ctra. GI-682 de Tossa-

Lloret, km 18,9 
E-17320 Tossa de Mar
t (0034) 972 340 314
i www.calallevado.com
gps 41.71508, 2.90668
open 26 maart t/m 13 september
terrein 17 ha met 577 toeristi-
sche staanplaatsen 
Ruim opgezet, vol schaduwrijke 
(pijn)bomen. Schoon en ruim 
sanitair. Door het wat bergachtige 
terrein is maar een derde van de 
camping geschikt voor caravans. 
Er is veel ruimte, dus ook met een 
fl inke voortent is er nog genoeg 
plek voor (lig)stoelen. Heb je een 
tent, kies dan voor een vrijstaand 
plekje aan de rand van de klif waar 
de camping op ligt. Weids uitzicht 
over de baai, on top of the world 
en toch met alle luxe faciliteiten, 
zoals stroom – verlengsnoer is 
nodig – en een zwembad. Huur-
accommodatie.
Drie kilometer wandelen naar 
stadje Tossa kán, maar de 
route langs de autoweg is weinig 

1

2

“Kamperen? Vrijheid! Je komt aan, 
draait de pootjes uit en neemt 
een glaasje wijn”

Campings
TIPS

PROEVEN VAN DE STREEK 

Paëlla: typisch Spaans. Maar 
zeg dat niet tegen een Cata-
laan. Typisch Valenciááns!, zal 
hij fronsen. In Catalonië eet 
men fi deos. Bijna net zo smake-
lijk als de rijstdis, maar dan met 
noedels. Ook proberen: pa amb 
tomàquet. Brood, tomaat, knof-
look en olijfolie worden vaak 
apart geserveerd. Smeer het 
brood in met de teen knofl ook, 
tomaat erop, een scheut olie en 
zout en peper. Probeer beide 
gerechten uit bij restaurant Vic-
toria, Passeig de Mar 23, Tossa. 

GEEN STRAND, WEL NATUUR 
vind je bij de botanische tuinen 
van Blanes. Een duizelingwek-
kende hoeveelheid bloemen- en 
plantensoorten, en prachtige 
vergezichten over zee. 
i www.jbotanicmarimurtra.org

MARKTEN in Blanes: maan-
dag, in Lloret de Mar: dinsdag, 
in Tossa de Mar: donderdag.

een echte familiecamping, klein 
zwembad. Goede winkel, niet 
uitgebreid. In de zomermaanden 
soms groepen jongelui. Pizza’s te 
koop op de camping. Snorkelen 
mogelijk bij het strandje. Huur-
accommodatie.

MEER CAMPINGINFORMATIE
Menno en Ina reisden vanuit As-
sen via camping Les Ceriselles (bij 
Auxerre), camping Les Cualquières 
(bij Millau), camping Barcelona 
(in Mataró) naar camping Cala 
Llevadó in Tossa de Mar.
i www.campingceriselles.com
i www.camping-aveyron.fr
i www.campingbarcelona.com. 
Menno: “Camping Barcelona 
is vooral perfect omdat er een 
pendelbusje is dat je binnen een 
kwartier in Barcelona brengt. 
Buiten het hoogseizoen is dat ook 
nog eens gratis.” 

aanlokkelijk. De camping beschikt 
over een bar-restaurant en een 
strandbar. Deze beach club is in 
principe alleen voor camping-
gasten. Hier bestel je, beschut 
onder de palmbomen en met 
zand tussen je tenen, een gegrild 
inktvisje en een frisse sangria. In 
het hoogseizoen is er livemuziek. 
Met de auto bereikbaar vanaf de 
ingang van de camping of lopend, 
vanaf het eind van de camping, 
via heel veel traptreden. 
i www.beachclubllevado.com

CAMPING POLA
Tossa de Mar - Sant 

Feliu
E-17320 Tossa de Mar, Girona, 
Spain
t (0034) 972 341 050
i www.campingpola.es
gps 41.73490, 2.95082
open 24 mei t/m 29 september
terrein 20 ha met 300 toeristi-
sche en 45 vaste staanplaatsen 
Op vier kilometer afstand van 
Tossa is de grote camping Pola 
te vinden, bij Cala Pola. Het is 
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