INFORMACIÓ GENERAL

El mar, el nostre xicotet paradís.
La Cala de Finestrat, formada per una encantadora badia, està protegida de manera natural de
l'estrèpit de les ciutats limítrofs.
El municipi, conscient del tresor natural que posseeix, no ha escatimat en la seua cura.
Aquests esforços li han portat a aconseguir de manera continuada des de 1988 la distinció de
Bandera Blava.
La iniciativa privada ha donat forma a una oferta hotelera, de restauració i oci, en absoluta
harmonia amb la badia.
Encantadors restaurants rodegen la platja, permetent al visitant degustar la seua suculenta
gastronomia a la vora del mar.
Entre el mar i la muntanya
Finestrat és un preciós municipi costaner i al mateix temps muntanyós.
La vila, situada a només 5 quilòmetres de la seua platja, s'eleva sobre un turó caracteritzat per
les seues cases penjades i els peculiars carrers estrets d'origen morisc.
Un passeig pel poble ens invita a visitar l'església de Sant Bertomeu i altres símbols
religiosos com els taulells, l'ermita o els pintorescs racons i jardins distribuïts al llarg del
municipi.
El nucli històric s'alça sobre els fonaments d'un antic castell àrab on el mirador El Castell ens
ofereix unes magnífiques vistes.
La llegenda de la muntanya
El Puig Campana, muntanya de llegenda, és, amb els seus 1410 metres d'altura, la seua
proximitat a la costa i les seues peculiars formes, un dels punts més emblemàtics de la Costa
Blanca. Sense aquesta muntanya no s'entendria la història de Finestrat, ja que a les seues
faldes l'ha guardat i malcriat com el seu més preat tresor.
En el Puig Campana, espai natural protegit, trobarem el lloc idoni per a gaudir de la natura
del seu estat més pur. Tant caminants, aventurers i escaladors com simplement aquells que els
agrada contemplar aquesta preciosa muntanya, tenen en el Puig Campana, tot un referent de
la costa llevantina.
Una mirada al passat

Finestrat, per la seua situació geogràfica, ha acollit nombroses civilitzacions al llarg de la
seua història. Amb restes del Paleolític Superior i de les cultures ibèrica i romana, l'origen de
Finestrat es remunta a 1.280, quan Pere III, fill de Jaume I El conqueridor, va atorgar la Carta
de Poblament a Finestrat.
Finestrat, poble amb marcat accent morisc, reflexa en la peculiar estructura dels seus carrers i
les seues restes arqueològiques, l'encant dels pobles mediterranis.
Són dignes de visitar, per la seua història o l'entorn natural que els rodeja El Castell, la Torre,
l'ermita del Santíssim Crist del Remei, l'Església de Sant Bertomeu i La Font del Molí.

El plaer en el teu paladar
La població de Finestrat ha adaptat a la perfecció la seua gastronomia amb allò que ofereix el
seu privilegiat entorn.
Menjars típics com l'arròs amb fesols i naps, la pebrera tallada, la coca girada o l'arròs a
banda són alguns dels plats que el visitant no pot deixar de degustar.
La famosa horta mediterrània i la matèria primera de les nostres muntanyes, junt amb la
proximitat dels ports pesquers i la perícia dels nostres xefs, garanteix la satisfacció
gastronòmica d'aquells que ens visiten.
Diversió mediterrània
Finestrat és un poble de tradicions arrelades, la qual cosa ha donat lloc a diferents
esdeveniments festius, de caràcter participatiu , tradicional i totalment obert al visitant.
Són esdeveniments replets de música, pólvora, devoció i alegria, on la convivència amb els
nostres veïns adquireix la seua màxima expressió.

