Valencià

Alacant
Fàcil

Edificis i llocs amb història

Alacant
i la mar

Índex
Alacant i la mar
● Esplanada d’Espanya............................................ 3
● Port d’Alacant......................................................... 7
2

● Platja del Postiguet.............................................. 10

Esplanada
d’Espanya

3

Esplanada d’Espanya
L’Esplanada és un passeig marítim
que està al costat del port.
Aquest passeig comença a la Porta de la Mar
i acaba al Parc de Canalejas.
És el més important de la ciutat d’Alacant.
Per a fer el seu sòl van usar 6 milions i mig
de tessel·les de marbre.
Les tessel·les formen en el sòl un mosaic d’ones
de colors roig, negre i blanc que semblen les ones de la mar.
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L’Esplanada té més de 500 metres de llarg
i moltes palmeres.
També té llocs d’artesania i regals
que es diuen els Hippies de l’Esplanada.
Al llarg del passeig veuràs molts artistes de tota mena com:
● mims
● mags
● músics
● pintors

A més, en aquest lloc gaudiràs de restaurants,
cafeteries, gelateries, bars de copes, tots amb terrassa.
A l’Esplanada està l’auditori de la Petxina.
L’auditori té forma de petxina i hi podràs escoltar:
● Concerts de bandes de música
● Concerts de grups de tota mena
També hi ha edificis bonics com:
● La casa Carbonell
● La casa Lamaignere
● El Casino d’Alacant
Davant d’aquest passeig està el port d’Alacant.
Al port veuràs vaixells de tota mena.
Aquest bonic passeig el visiten molts turistes.
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Paraules difícils
Tessel·les: són trossos xicotets de pedres de colors
que s’usen per a fer mosaics.
Marbre:és una pedra que s’usa per a la construcció
i per a fer escultures.
Mosaic: obra feta amb molts trossets de pedra
o cristall de colors que formen un dibuix.
Auditori: lloc on celebren concerts
i altres espectacles.

6

Port

d’Alacant

7

Port d’Alacant
Està al costat de l’Esplanada d’Espanya
i davall del castell de Santa Barbara.
Al port hi ha activitats comercials i pesqueres.
La part més interessant i animada és la Marina Esportiva amb 748 vaixells.
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Al port hi ha
● pubs
● cafeteríes
● restaurants
● discoteques
● casino
● botigues  
També està el Real Club de Regates.
A la zona del port podem visitar el museu
The Ocean Race.
Aquest museu està dedicat a la regata de vela
més dura del món.
En el museu veurem un vaixell reial
per dins i per fora.

L’any 2022 s’ha posat en marxa
el projecte de remodelació del passeig del port
i el nou mirador per a millorar la imatge
d’Alacant com a destinació turística.
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Paraules difícils
Regata: competició esportiva de vaixells de vela.
En aquesta competició els vaixells han de fer
un recorregut en el menor temps possible.
Remodelació: arreglar alguna cosa per a millorar-la.

Platja

del Postiguet
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Platja del Postiguet
La platja del Postiguet està dins de la ciutat d’Alacant,
davall del castell de Santa Bàrbara
i molt prop del barri antic.
La seua arena és fina i daurada i les seues aigües tranquil·les.
El Postiguet té un bonic passeig marítim
que es diu passeig de Gómiz.
Al passeig hi ha diversos quiosquets i restaurants.
Dins de la platja hi ha jocs infantils
i aparells per a fer exercici.
Té zona per a la pràctica d’esports.
La platja està adaptada per a persones amb discapacitat.
Serveis i instal·lacions:
● Llava-peus
● Hamaques
● Para-sols
● Aparcament
● Primers Auxilis i salvament marítim
● Accés per a persones amb discapacitat
● Servei d’atenció a persones amb discapacitat

Paraules difícils
Barri antic: és la part més antiga de la ciutat.
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