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Cambrils
Salomó - Spanje

Shoppen nabij de haven
Cambrils is één van de vele badplaatsen aan de Costa Dorada. Cambrils is onder andere bekend
voor zijn vissershaven. Cambrils biedt vele ontspanningsmogelijkheden. Je kan er onder andere
gaan shoppen in de winkelstraatjes. Je vindt er souvenir-, kleding- en sportwinkels, cafés,
restaurants... Wie niet zo van winkelen houdt kan zich ontspannen op het strand. Voor de stad ligt
een groot strand waar je kan zonnebaden en kan sporten. Ook de haven is een trekpleister omdat er
in Cambrils veel vissersboten liggen.

Praktisch

Wegbeschrijving

· Je kan een hele dag in Cambrils doorbrengen
· Er kan elke dag (behalve zondag) verse vis
gekocht worden in de vismijn
· Wekelijks markt op woensdag
· Veel ontspanning- en sportmogelijkheden
· Meer info
op: http://www.cambrils-tourism.com/
Gps: 41.068885, 1.054301

Het weten waard
· Het stadje Cambrils kent al een lange
geschiedenis. De eerste sporen zijn al terug te
brengen tot in de prehistorische tijd. Het is wel
pas in de Romeinse periode dat de stad begon
te groeien. Daar zie je nu nog sporen van, als
we denken aan de Romeinse villa ‘La Llosa’.
· Tijdens de middeleeuwen dreef het koninkrijk
van Cathalonië, de Moren uit Cathalonië, en
gaf daarbij een aantal privileges aan de
inwoners van Cambrils om de herpopulatie te
stimuleren.
· Door de goede strategische positie werd rond
de stad een aantal muren en torens
opgetrokken om Cambrils en omliggende
gebieden te beschermen.
· In december 1640 vond er een oorlog van drie dagen
plaats. Het verliezen van die strijd zorgde ervoor dat
een heel aantal omwallingmuren werden gesloopt.
Deze strijd was heel belangrijk voor de geschiedenis
van Cambrils en wordt nog elk jaar herdacht op de
‘Placa del Setge’.

Suggesties
· Molí de les Tres Eres – Het hoofdgebouw van
het Cambrils historisch museum.
· Museu Agrícola de Cambrils – Agricultureel
museum
· Torre de l'Ermita
· Torre del Port
· Ermita de la Mare de Déu del Camí - Kappel
· El Parc del Pescador - Visserspark
· De ruïnes van de oude stadsmuur.
· De Santa Maria kerk.
· El Parc del Pinaret – Het nieuwste en grootste
park
· Er is de mogelijkheid om met een boot te
varen op zee, naar badsteden als Salou en
Tarragona
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Ook in de omgeving
· Aximfo classic: Tarragona
· Aximfo classic: Salou
· Costa Dorada
· Vilafortuny
Het Sama park ligt tussen Cambrils en Montbrio
del Camp. Het park bewaart de romantische
sfeer van de laatste jaren van het Spaanse
koloniale tijdperk. Geheel ommuurd, een echte
aanrader!
· Meer info op: http://www.parc-sama.es/
· Adres: 1 Carretera del Parc Samà, 43850
Cambrils
· Gps : 41.104684,1.023579

