TOURS & TIPS
ruige rotsklif. Vanaf de oude stad zijn de
uitzichten over de omringende laagvlakte
adembenemend, het steegjeslabyrint in de
oude stadskern is goed voor uren dwaalplezier.

STAD, STRAND
EN PLATTELAND

	Vanuit Carmona rechtstreeks over de snelweg
E5/A4 en ringweg SE/30 naar het bruisende
Sevilla. Daar heb je zeker drie dagen nodig
om de belangrijkste bezienswaardigheden
van deze superstad te zien − maar een week
kan ook makkelijk.

COSTA DEL SOL
EN ANDALUSIË
De Costa del Sol is een van de meest toeristische stukjes Spanje. Met magische aantrekkingskracht op toeristen uit heel Europa, die komen voor het zonzekere klimaat
en de droge, aangename winters. Gevolg is dat de ‘Costa’ − bekend van plaatsen als
Torremolinos, Málaga en Marbella – bestaat uit een oneindige keten van hotels,
boulevards en andere bebouwing.

Maar rijd het achterland in, en je verlaat gelijk
de drukte. Daar ligt het binnenland van
Andalusië, met haar beroemde ‘witte dorpen’,
sherryhuizen en zongeblakerde heuvellandschap.
Bovendien liggen hier sprankelende steden als
Granada en Sevilla. Deze pittige route combineert
het beste van de drie: de drukte van de kust,
de leukste steden en het mooiste van het
Andalusische platteland.
Andalusië is Spaans tot op het bot. Uit deze
droge streek met rollende heuvels en oneindige
olijfboomgaarden komen namelijk verbazing
wekkend veel oer-Spaanse fenomenen: zoals
tapas, stierenvechten, sherry en de melan
cholische dansmuziek flamenco. Spanjeliefhebbers kunnen hun hart dus ophalen
tijdens deze route: bijna 900 kilometer lang
het ¡Viva España!-gevoel.
Het is ook een route vol variatie: afwisselend
door de heuvels en langs de kust, de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee, bergen en
bossen, piepkleine dorpjes en bruisende
steden. Trouwens, die steden zijn al reden
genoeg voor een trip naar Andalusië: in Málaga,
Granada, Jerez de la Frontera en vooral Sevilla
is het heerlijk dwalen langs steegjes, pleintjes
en talloze tapasbarretjes.
En het autorijden zelf? Dat kan zowel in de
hoogste versnelling als in de allerlaagste. Met
langere stukken over de snelweg, maar ook
spectaculair sturen over kronkelende bergpassen
en verlaten plattelandswegen. Overigens zijn
die wegen doorgaans uitstekend onderhouden
en daarom prima met een normale auto te
doen. Pas wél op in de Andalusische binnen-

steden, waar straatjes vaak amper breder zijn
dan een personenauto. Tip: een cabriolet óf
airco is geen overbodige luxe in de Spaanse
zomer.

DE ROUTE (850 KM)
	De drukte rond Málaga − en de Costa del Sol −
laat je direct achter zich: je huurauto wordt
gelijk flink op de proef gesteld op de
spectaculair kronkelende bergweg door het
binnenland naar Granada, dwars door het
‘Parque Nacional Montes de Málaga’ met
fantastische uitzichten over zee én
binnenland. Je passeert o.m. de dorpen
Puerto del Leon, Colmenar en Alhama de
Granada over achtereenvolgens de wegen
C345, C340, A356, A335 en A338. Heb je
minder tijd? Dan kun je ook de snelweg
nemen naar Granada.
	Trek voor Granada minimaal twee volle dagen
uit: één dag voor het adembenemende
Alhambra, en één dag voor de stad zelf.
	Vanaf Granada gaat het over snelweg A92 in
westelijke richting. Na een dikke 160 km sla je
af naar het stadje Osuna. Deze plaats is nu
slaperig en loom, maar de prachtige palacio’s
en statige straten laten Osuna’s rijkdom uit
vervlogen tijden zien. Neem ook een kijkje
bij de prachtige universidad.
	Na een kort stukje snelweg A92 buig je af
door het binnenland − over de plattelandsweg A380 − naar Carmona, een plaats op een

	Je neemt wederom de snelweg − ditmaal de
E5/AP4 − in zuidelijke richting, richting
Atlantische Oceaan. Na zo’n 100 kilometer
beland je in Jerez de la Frontera, dé
sherrystad van Spanje.
	Iets verderop aan de E5/AP4 ligt havenstadje
El Puerto de Santa Maria. In dit weinig
toeristische en daardoor zeer authentieke
stadje vind je leuke vismarkten, sherry
bodega’s én kun je stranden bezoeken aan
de Atlantische kust: de Costa de la Luz.
	Na een kort stukje snelweg E5/AP4 in noordelijke richting rijd je weer het Andalusische
binnenland in. Via de weg A382, met als
eerste stop de plaats Arcos de la Frontera,
een onvervalst ‘pueblo blanco’ − ofwel wit
dorp − op een heuvel. Langs diverse andere
‘pueblos blancos’ kronkel je vervolgens verder
over respectievelijk de A382 en A376 door het
binnenland, naar het ‘gespleten’ dorp Ronda.
	Van Ronda daal je af door de bergen richting
de Middellandse Zee en Málaga, over de
A376 en E/15 A/7. Daar heb je de strand
plaatsen voor het uitkiezen: Torremolinos,
Marbella, Estepona ... En natuurlijk Málaga
zelf, het bruisende middelpunt van de Costa
del Sol.

REISDUUR
De route is te rijden in 4 dagen, maar om alle
bezienswaardigheden onderweg te zien heb je
minimaal 2 weken nodig. De ideale reisduur is
3 à 4 weken.
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shows in Sevilla zijn erg toeristisch, wél zeer
authentiek is Casa Anselma (Calle Pages del
Corro nr. 49) in de wijk Triana. Flamenco, zegt
men, is de ziel van Andalusië.
	J EREZ DE LA FRONTERA
Dé sherrystad van Spanje huisvest vrijwel alle
grote Spaanse bodega’s (sherryhuizen), van
Sandeman tot Domecq. In die bodega’s kun je
de drank proeven en kopen, maar Jerez biedt
meer dan sherry. Zoals een knus oud centrum
en de beroemde Spaanse rijschool, met vrijwel
dagelijks spectaculaire paardenshows.
	RONDA
Dit ‘witte dorp’ in het hart van Andalusië is
letterlijk in tweeën gespleten, door een
honderden meters diepe aardkloof. Een
wandeling over Ronda’s beroemde brug is dan
ook een must, met dank aan de spectaculaire
uitzichten over de ruige bergtoppen van de
Sierra de Grazalema.

GAAN DOEN
	A LHAMA DE GRANADA
Dit schitterend gelegen dorp balanceert op de
rand van een ravijn, omringd door een van de
mooiste, zonovergoten landschappen dat
Andalusië te bieden heeft. Met dank aan
eeuwenoude warmwaterbronnen heeft het
dorp een prachtig spahotel: Balneario.
	A LHAMBRA (GRANADA)
Een Arabisch sprookjespaleis met baden en
bogen, pilaren en patio’s, tuinen en terrassen
− het geheel bijzonder uitbundig versierd. Het
Alhambra is het best bewaard gebleven Moorse
paleis van Spanje, en zonder twijfel dè
topattractie van Andalusië. Tip: geniet van het
uitzicht op het Alhambra in de ondergaande
zon vanaf de Mirador de San Nicolas (centrum
Granada).
	C ARMONA
Een labyrint van steegjes vormt de oude stad
van het onbekende Carmona, omsloten door
een de resten van een Moors fort en stadsmuur.
In dat fort huist nu een parador (staatshotel),
waar je uitstekend kunt slapen en dineren met
geweldig uitzicht over de omgeving.
	S EVILLA
Compacte, beloopbare stad en toch bomvol
attracties: zoals ’s werelds grootste kathedraal,
de oude Joodse wijk, de gebouwen van de
Wereldtentoonstellingen uit 1929 en 1992, een
slenterboulevard langs de rivier Guadalquivir
én de hoogste tapasbarretjes dichtheid van
heel Spanje.
	E EN FLAMENCO SHOW
Bezoek zeker een flamenco-voorstelling, de
traditionele Andalusische dans begeleid door
gitaarmuziek en gepassioneerde zang. Veel

	G A GOLFEN
Vooral rond Málaga en aan de Costa del Sol zijn
er schitterende golfbanen te vinden, met het
hele jaar door geschikte temperaturen om te
spelen. Aanrader is de Parador Málaga Golf: dit
Spaanse staatshotel biedt een van de oudste
golfbanen van Spanje: aangelegd in 1925.
Vlakbij Málaga Airport, info: www.parador.es
	M ÁLAGA
Strand, uitgaansleven, restaurants, de resten van
een Moors kasteel én Romeinse opgravingen:
Málaga heeft het. Bovendien zijn er uitstekende
shoppingmogelijkheden in de vorm van grote
warenhuizen en sjieke winkelstraten, kortom
een prima afsluiter voor je reis.

SLAPEN IN ANDALUSIE
Alle genoemde plaatsen hebben een ruime
keuze aan hotels. Minder budget? Kies dan
voor een hostal. De zogenaamde paradores –
Spaanse staatshotels liggen vaak op de mooiste
plekken.

ANDALUSIË OP
INTERNET
	www.andalucia.org
	www.cadizturismo.com
	www.turismosevilla.org
	www.turismo.sevilla.org
	http://andalucia.pagina.nl
	http://sevilla.pagina.nl

