
Algemene Informatie Jávea  

De geschiedenis van Jávea of Xabia (in het Valenciaans), gaat vele eeuwen terug.  
De eerste bewijzen van bewoning van het gebied zijn zelfs 16.000 jaar oud en zijn terug te 
vinden in de grotten van de imposante berg Montgó in de vorm van wandtekeningen.  

Jávea is opgedeeld in drie verschillende gebieden, het oude dorp (El Pueblo), de haven (El 
Puerto) en het gebied rond het zandstrand van Jávea (El Arenal) waar ook de meeste 
vakantie appartementen te vinden zijn. Jávea is weinig veranderd over de afgelopen eeuwen 
en men vindt er nog steeds traditioneel gebouwde huizen rond typisch Spaanse pleintjes.  

             

De haven van Jávea is aangelegd in 1871 en er werd toen met name in rozijnen gehandeld. 
Na het instorten van deze markt, verviel de eens zo grote haven tot een klein 
vissershaventje. Later is deze haven, met dank aan het toenemende toerisme, uitgebreid 
met een jachthaven. El Arenal (het zandstrand) is de wandelboulevard van Jávea. Hier vindt 
men dan ook vele restaurants, gezellige bars, winkels en enkele discotheken die tot in de 
vroege uurtjes open blijven.  

Stranden van Jávea  

De stranden van Jávea bestaan voornamelijk 
uit kiezel- en rotsstranden. De stranden van 
La Grava en Cala Blanca zijn ideaal voor het 
beoefenen van watersporten zoals jetskiën, 
windsurfen en kanoën. De kleine baaitjes van 
Portitxol en Tangó zijn kiezelstranden die zich 
uitstekend lenen om te snorkelen en duiken.  



        

 

El Arenal is het zandstrand van Jávea en biedt naast de eerder genoemde restaurants en 
bars ook andere faciliteiten. Zo zijn er speelplaatsen voor kinderen, volleybalnetten en kan 
men er jetski´s en boten huren. Maar laten we vooral niet de vele andere stranden van Jávea 
vergeten: El Pope, Ambolo, La Granadella, Muntanyar, Cala la Sardina. Onlangs behaalde één 
van de stranden van Jávea, Cala Granadella, de eerste plek van het mooiste strand van 
Spanje. 
 

Bezienswaardigheden in Jávea  

Jávea kent twee kerken die het bezichtigen waard 
zijn. De Iglesia de San Bartolemé (Batholomeuskerk) 
is gebouwd in de 12e eeuw en is een voorbeeld van 
de laat-Gothische stijl. De Santa Maria de Loreto is 
gebouwd in 1967 en heeft een erg ongebruikelijk 
ontwerp. Van binnen heeft het plafond de vorm van 
de onderkant van een schip. 

 
Dit is omdat de kerk is opgedragen aan de weldoener/heilige van de vissers in Jávea, La 



Virgen Santa de Loreto. Soler Blasco is het archeologische museum in de oude stad van Jávea 
en biedt een schat aan informatie over de Iberische geschiedenis van de Costa Blanca. 
Daarnaast kent Jávea vele mooie plekken met prachtige uitzichten en locale 
bezienswaardigheden.  

Dingen om te doen in Jávea  

Niet ver van Jávea bevinden zich de mooiste pretparken van de Costa Blanca zoals Terra 
Mítica, het eerste themapark van Spanje. Dit attractiepark is opgedeeld in vijf gebieden, vijf 
verloren beschavingen van de oudheid en de attracties nemen je mee terug naar de mythen 
en legenden van deze oude culturen. Aqualandia  is een groot waterpark waar jong en oud 
een onvergetelijke dag kunnen beleven in de vele zwembaden met springplanken, 
stroomversnellingen, watervallen en glijbanen. Voor het bezichtigen prachtige exotische- en 
zeedieren en verschillende shows en andere attracties kan men een bezoek brengen aan 
Safari Park Vergel of het dierenpark Mundomar.  

Sport en recreatie mogelijkheden in Jávea  

  

Ook een sportliefhebber hoeft zich in Jávea niet te vervelen. Zo kan men er golfen bij Jávea 
Golf Club of op de golfbaan La Sella. Daarbij telt de omgeving van Jávea nog veel meer 
golfbanen: Denia, Oliva, Moraira (9 holes), Altea (9 holes), en Real de Faula, Valencia, 
Alicante, Torrevieja, Castellon en Murcia (La Manga Club).  

Ook kan men een dagje tennissen op één van de vele 
tennisbanen in Jávea. Voor de watersportliefhebbers 
zijn er ook genoeg faciliteiten, er zijn meerdere 
plaatsen waar men boten kan huren of kan zeilen. Of 
men kan gaan duiken of snorkelen met één van de 
duikscholen. Op en bij het strand van El Arenal kan 
men jetski´s, waterski´s en ook bootjes huren.  



 

De ligging van Jávea en haar woonwijken 
 

  

  
 

 

• El Tosalet, Toscal en Cap Marti: Stijlvol opgezette urbanisaties gelegen tegen de 
beboste hellingen van Jávea.  

• Adsubia, la Finca en Cansalades: Gelegen in de heuvels tussen het zandstrand El 
Arenal en de golfbaan.  

• Partida Mezquida: Ruim en rustig woongebied tussen het oude dorp van Jávea en de 
haven.  



• Costa Nova, Marina en Ambolo: Traditionele villawijken met schitterende 
vergezichten over zee en de baai van Jávea , gelegen tegen het beboste plateau van 
Cabo la Nao.  

• Balcón al Mar: Ruim opgezette en populaire villawijk gelegen op het beboste plateau 
van Cabo la Nao. Dit is tevens het meest oostelijke punt van de Costa Blanca; en het 
Iberisch schiereiland. Bij mooi weer is in oostelijke richting het eiland Ibiza te zien.  

• La Siesta: Rustige villawijk gelegen op het beboste en populaire plateau van Cabo la 
Nao.  

• Mar Azul en Portichol: Deze villa’s liggen in de idyllische baai van Portichol, veelal op 
loopafstand van het kiezelstrand.  

• Montgó en La Plana: Uitgestrekte woonwijken gelegen tegen de zuidhelling 
(Montgó) en op het vlakke gedeelte (La Plana) van de typerende berg El Montgó.  

• Lluca, El Rafalet y Tesoro Golf Park en Seniola: Woongebieden die zich bevinden in 
de beboste heuvels tussen de sinaasappelboomgaarden van Jávea en zijn gelegen 
tegen de bosrijke hellingen en vlakbij de Middellandse zee, in de regel hebben alle 
vakantiehuizen en vakantievilla's hebben een eigen tuin en privé-zwembad. 

Het klimaat in Jávea  
De plaats Jávea is evenals de rest van de Costa Blanca zonovergoten, met warme droge 
zomers en milde en vrij droge winters. De zon schijnt hier meer dan 300 dagen per jaar. 
Bovendien is de Costa Blanca Noord door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) als 
de gezondste regio van Europa en de op twee na gezondste regio van de wereld 
benoemd. Om die reden komen mensen met hart- en vaatziekten graag naar deze regio. 
Het microklimaat dat hier heerst is vooral te danken aan het feit dat zich in het directe 
achterland een bergketen bevindt, die als een soort kom in het binnenland ligt. Deze 
bergketen werkt als een buffer voor weersinvloeden vanuit zowel het binnenland als 
vanuit de zee. In de wintermaanden loopt de temperatuur regelmatig op tot twintig 
graden en in de zomer is het vaak aangenaam warm met temperaturen rond de 30 
graden en meestal een heerlijk briesje van zee. Het zachte klimaat met meer dan 300 
dagen zon, de bijzondere landschappen en de sfeer die er heerst, maken het verblijf in 
Jávea zeer aangenaam.  
 
******* 
 
Jávea is nog echt gezellig. Het heeft een groot zandstrand en veel mooie baaitjes met 
strandjes in de omgeving. In het oude dorp, in de gezellige haven met visafslag of aan de 
recent gerenoveerde boulevard vind je een zeer ruime keuze aan restaurants. Vlak aan 
zee in de haven en aan de boulevard, of in de gezellige oude smalle straatjes en pleintjes 
in het historische dorp, waar op donderdag ook een grote gezellige weekmarkt is.. 
 
Ligging/bereikbaarheid: 



Op circa 100 km afstand van de luchthavens van Alicante en Valencia (reistijd via de 
tolweg ongeveer 5 kwartier, tolkosten ongeveer €10). Het huren van een auto is zeker 
aan te raden. 
• Het centrum van Javea met karakteristieke straatjes en pleintjes ligt op 5 km. 

Eveneens op 5 km vind je de 9-holes golfclub met niet alleen een oefengreen en 
driving range maar ook 2 tennisbanen en een clubhuis. Diverse watersporten te 
beoefenen zoals: duiken, zeilen, kanoën en surfen 
Tennisbanen in de omgeving, meerdere Golfterreinen (9 holes), Midgetgolf, 
Paardrijden. 
Recreatiepark "Terra Mítica (Benidorm)", Meerdere markten (Javea, Moraira, 
Pedrequer), Jalon Vallei 
Schitterend gebied om te mountainbiken, wielrennen (zijn in Javea te huur), 
natuurparken aanwezig. 
 

•   
 
Jávea met haar hotspots  
Het havenplaatsje Jávea (op zijn Valenciaans Xàbia genoemd) met de vele 
gezellige terrasjes, restaurantjes en de prachtige stranden aan de Middellandse Zee 
ligt op slechts circa 5 minuten rijden van de villa. Jávea staat bekend om zijn 
indrukwekkende kliffen, grillige kustlijnen en maagdelijke stranden. Dit pittoreske 
plaatsje wordt begrensd door twee kapen, aan de ene kant door Cabo San Antoni en 
aan de andere kant door Cabo de la Nou. Het zachte klimaat met meer dan 300 
dagen zon, de bijzondere landschappen en de sfeer die er heerst, maken het verblijf 
in Jávea zeer aangenaam.  
    
Steden als Denia, Moraira, Quadalest, Jalon en Altea liggen in de omgeving en zijn 
uitermate geschikt te bezoeken, maar geldt dit uiteraard ook voor de steden Alicante 
en Valencia, die beide zo'n 100 km van Jávea af liggen.    

•  
Jávea: 
(Xàbia in het Valenciaans) is een kustplaats aan de Costa Blanca, zo'n 100 km ten 
zuiden van Valencia. Jávea ligt tussen de 2 kapen Cabo San Antonio en Cabo de la 
Nao, die beiden een mooi uitzicht bieden. Het heeft een authentieke dorpskern en 
haven. De berg Montgó (753 meterhoog) scheidt Jávea van het naburige Denia. Jávea 
is voor mensen die van privacy, maar ook van gezelligheid houden en het massale 
willen mijden. 
Javeá is opgedeeld in drie verschillende gebieden, het oude dorp 
(El Pueblo), de haven (El Puerto) en het gebied rond het zandstrand en de 
wandelboulevard (El Arenal). Bij El Arenal vindt men dan ook vele 
restaurants,gezellige bars, winkels en enkele discotheken die tot in de vroege uurtjes 



open blijven. De sportliefhebber hoeft zich in Jávea niet te vervelen. Zo kan men er 
golfen bij Jávea Golf Club (9 holes) of op de golfbaan La Sella (18 holes). Daarnaast 
beschikt Jávea over meerdere tennisbanen en is er een manege. Voor de 
watersporters bestaat de mogelijkheid op meerdere plaatsen boten te huren of er 
kan worden gezeild. Jávea is op vele manieren goed bereikbaar. 

• Javea is een authentiek vissersdorp gelegen in Spanje aan de Costa Blanca op het 
meest oostelijke punt van het Iberische schiereiland, recht tegenover Ibiza, vlakbij 
Denia en op ongeveer 90 km afstand van de luchthaven van Alicante en zo’n 100 km 
van de luchthaven van Valencia. Een uitgestrekt heuvelachtig gebied met 
woonwijken waar vakantiehuizen, vakantievillas met privé-zwembad  en vakantie 
appartementen ruim verspreid liggen. Javea biedt diverse woongebieden waar u 
vakantiehuizen, luxe vakantievilla's en vakantieappartementen kunt huren.  

• Naast de unieke ligging aan de Costa Blanca en haar typische Spaanse charme is 
Javea een dorp dat door het gemeentelijk beleid bewust ook dorp blijft. Geen 
hoogbouw, geen massatoerisme, maar pure authenticiteit. In Javea heeft de lokale 
bevolking een goede balans gevonden tussen toerisme en eigen welzijn. Kortom, 
Javea is een plek waar mensen wonen en vakantie vieren, die van privacy maar ook 
van gezelligheid houden en het massale willen mijden.  

•  
 


