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Valencia

Alicante

Gennemsnitlige temperaturer på Costa del Sol. Gennemsnitlige temperaturer på Costa Blanca.

Costa del Sol Costa Blanca
Region:

Provins:

Andalusien

Malaga og Cadiz

Over 160 km kystlinie, der overvejende består af strand 
og et dejligt klima året rundt, har gjort Costa del Sol til et 
yndet rejsemål. Mange hoteller og restauranter ligger 
direkte ned til stranden. Der er også mere uforstyrrede 
strande, hvor du kan ligge helt i fred. 
  
Området byder på alt fra pulserende kystbyer til små bjerglandsbyer. 
Mange kendisser slår deres folder på Marbellas "high society". 
 

Klima. 

Vinteren på Costa del Sol byder på masser af solskin, milde vinde og 
acceptable temperaturer om eftermiddagen. Forårsmånederne byder på 
spredte byger, som afløses af den varme og tørre sommer. 
 
Fra marts bliver pålandsvindene mere hyppige, og hen over sommeren 
tager de til. I sensommeren og i en stor del af september kan 
luftfugtigheden blive meget høj. 
Oktober og november har mange flotte og helt klare dage. 

Mere end 218 km. kyst fyldt med sandstrande og roligt 
Middelhavsvand. Hyggelige lystbådehavne, golfbaner, 
små bjerglandsbyer, flot natur, gastromoni og vin… 
Costa Blanca byder velkommen. 
 
Den frodige natur parfumerer området med en karakteristisk sød duft. 
Store palmeplantager forskønner denne "Hvide Kyst". Kystbyer som 
Benidorm har et stort udbud af diskoteker, barer og forlystelser. 
Pulsen kører højt 24 timer i døgnet. 
Og så mener de lokale, at området er ophavssted for den spanske 
Paella. 
 
Klima 
Selvom der er masser af solskin i vintermånederne, så får den lave 
luftfugtighed det til at føles køligere. Det gælder særligt i morgen- og 
aftentimerne. Om foråret og i de første sommermåneder opvarmes 
jorden og der skabes basis for en kraftigere havbrise i 
eftermiddagstimerne. 
Sommeren er varm, men den behagelige varme i eftersommeren og 
efteråret, kan være den bedste tid på Costa Blanca 
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