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T E K S T  T I J N  K R A M E R

SPA ANSE CHARME 
A AN DE  COSTA BRAVA
Het is genieten met de een hele grote ‘G’. Omringd door enkele van de mooiste 
Spaanse stranden ligt een luxe hotel dat overloopt met ‘old world charm’. Historisch 
tot in de poriën, met een zeer bijzondere gastenlijst en tegelijk een hotelresort 
voorzien van alle moderne gemakken en luxe. Welkom in het Hostal de la Gavina, 
meer dan een hotel! 
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Eerst de basics. Het Hostal de la Gavina ligt op een goede 
100 kilometer ten Noorden van Barcelona en is ook 
aanvliegbaar via Girona Airport, op slechts 30 kilometer. 
De zeer diverse Costa Brava is een speeltuin op zich, maar 
dit beroemde hotel is een bestemming op zich met een 
luxe spa, een tennisbaan en een schitterend groot 
buitenbad met uitzicht op zee, op slechts 100 meter van 
het strand van de fijne badplaats s'Agaró. 
Als je eenmaal binnenwandelt bij La Gavina voel je de 
historie. De inrichting herinnert aan avonturen van 
vroeger, van filmsterren en royalty die in al die jaren 
hetzelfde hebben gevoeld. Een heerlijke historische oase 
aan de kust. Het is niet vreemd dat Salvador Dali er heeft 
geslapen. Maar de aantrekkingskracht is van alle tijden. 
Ook Lady Gaga heeft er overnacht. 
De kamers en suites zijn ruim, zeer luxe en heerlijk ‘old 
school’ met veel hout, kunst en ornamenten hebben veelal 

een schitterend uitzicht op zee of de 
ruime tuinen van het hotel, dat 
eigenlijk een beetje een resort is. Er 
zijn uitstekende plekken voor zakelijke 
bijeenkomsten, huwelijken, business 
meetings en uiteraard ook mooie 
privé-tripjes. 
Laten we daarmee beginnen. Het 
strand Sant Pol ligt op drie minuten 
lopen of je kunt een mooi paadje 
nemen naar een iets verder gelegen 
strand Sa Conca. Maar anderzijds: de 
spa van het Gavina biedt onder andere 
een hammam, een hot tub en een 
verwarmd binnenzwembad. Verder 
vindt u hier een fitnesscentrum en een 
ontspanningsruimte met uitzicht op 
zee. Het moge duidelijk zijn dat je hier 
heerlijk kunt ontspannen, alleen of 
met zijn tweetjes. En dan heeft het 

hotel nog meerdere restaurants en bars. De culinaire 
hotspot is ‘Candelight by Romain Fornell’, een goed 
gewaardeerd gastronomisch restaurant (vooraf 
reserveren!). Een andere heerlijke optie is lunchen bij het 
zwembad: bij restaurant Garbí, worden mediterrane 
heerlijkheden geserveerd met uitzicht op zee. Heerlijke 
Spaanse klassiekers zoals verse gazpacho, dagverse vis, of 
goddelijke ham. Er is een uitstekende wijnkaart en wij 
drinken een heerlijke, naar Provence smakende, rosé uit de 
lokale Penedes. Zeer mooi! Je kunt ook heerlijk tapas eten 
in de tuin met een mooi glas cava of in de zomermaanden 
kiezen voor het La Taverna del Mar, schitterend gelegen 

op het strand met een duidelijke voorliefde voor vis. 
Reserveer bijtijds, locals weten het ook te vinden. 

EXCURSIES
Zoals gezegd, de Costa Brava is niet alleen aan zee een 
heerlijk oord. Het achterland heeft ook veel te bieden. 
Neem de huurauto naar historische stadjes als Pals en 
Peratallada of mooie kustorden als Calella de Palafrugell 
en Cadaqués. En een heel leuke stad is Girona, op 30 
kilometer en zeker een bezoek waard. 

Maar toch, neem vooral wat extra tijd in het hotel. Kijk 
de foto’s van gasten van weleer, van Jack Nicolson tot Ava 
Gardner, en wie al niet meer. Geniet van het heerlijke 
eten, de attente service en de weelderige luxe. En dat alles 
vlakbij Barcelona. We hebben er een heerlijk adres bij! 
(www.lagavina.com)  BT
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