
SPANJE 
VAN GRANADA NAAR CORDOBA

Overal in Andalusië zie je de Moorse geschiedenis terug. In de 
architectuur, keuken, taal, namen van steden en landbouw. Deze  
etappe ligt tussen Granada en Córdoba, de twee steden waar de Moorse 
invloeden het sterkst zijn. Granada was het langst in handen van de 
Moren. In Córdoba vind je de Mezquita - een kathedraal ín een moskee. 
Tussen de steden in ligt een deel van ‘de route van de kalief’ - uit de tijd 
van het Islamitische Rijk. Met deze etappe rijd je hem in omgekeerde 
richting. Het laatste deel is de Ruta del Aceite, de route van de olijfolie.

Vanaf Granada rijd je door een 
brede vallei. Rechts heb je zicht  
op de indrukwekkende Sierra 
Nevada, links op de landbouw-
velden. Je passeert piepkleine 
western-achtige nederzettingen  
als Sierra Elvira. Voor de liefhebbers 
is er net voordat je langs dit dorp 
rijdt een waterpark met thermale 
baden, Baños Termales. Je vindt  
het op de N432, bij kilometer 425. 
Na ruim een half uur rijden zie je 
Pinos Puente aangegeven staan. 
De beroemde Spaanse schrijver 

Féderico García Lorca groeide  
hier op als kind en schreef er zijn 
vroegste werk. Je kunt zijn ouderlijk 
huis bezoeken dat nu een museum 
is. Hierna merk je dat het landschap 
bergachtiger wordt. Trek voor de 
volgende stop lekker de tijd uit. 
Natuurpark Sierras Subbéticas  
heeft zoveel moois te bieden. 

HISTORISCHE KASTELEN
Rijd weer terug naar de N432 om  
je weg te vervolgen. Ter hoogte  
van het stadje Baena zie je de grote 

vaten staan voor de olijfoogst. Na 
een hoop haarspeldbochten bereik 
je na ongeveer drie kwartier Espejo. 
Een 14e eeuws kasteel torent hoog 
uit boven de witgekalkte huizen,  
de wijngaarden en olijfbomen.  
Het is al eeuwen privébezit van de 
hertogen van Osuna en helaas niet 
toegankelijk. 

Tussen Baena en Espejo ligt het 
dorp Castro del Rio waar een ruïne 
van een Moors kasteel en een 
Romeinse brug herinneren aan  
de geschiedenis van deze streek. 
Het laatste gedeelte van de route 
voert je langs glooiende landbouw-
velden vol graan, olijfbomen en  
wijngaarden naar de stad Córdoba.

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%) 
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde 
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen  
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.
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http://www.bol.com
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Groene olijventrein
De beste manier om natuurpark Sierras Subbéticas in je op te nemen is 
door gebruik te maken van een deel van de Vía Verde de la Subbética. De 
Vía Verdes (letterlijk ‘groene wegen’) zijn oude spoorwegen die niet meer  
in gebruik zijn en nu als wandel- en fietspaden een tweede leven krijgen.  
In dit geval liep hier de oude zogenaamde olijventrein. In de heuvelachtige 
streek in de provincie Jaén zie je veel olijfboomgaarden. Zo’n 20% van de 
wereldproductie komt uit deze streek. Loop vanaf de Vía Verde omhoog 
naar de mírador in het op een berg gelegen dorp Zuheros. Je kunt het dorp 
via een wandelpad en een hangbrug rond lopen. Het leuke is dat ook de  
oude stations langs de route vaak als restaurant of slaapplek zijn ingericht. 
Je kunt terecht voor een hapje bij het voormalig station Meson la Cantina 
in Dõna Mencia, 10 kilometer naar het noordwesten. In ditzelfde dorpje 
kun je verse olijfolie kopen bij de coöperatie Señora de la Consolación. 

Doctor Fleming 21, Doña Mencia. La Molinera 6, Doña Mencia

Hoe laat eten we?
Houd overal in Spanje, maar 
vooral in de kleinere steden en 
dorpen, rekening met de siësta. 
Daar zijn ze heel serieus in,  
geen winkel of openbare dienst  
is open. Wel kan er uitgebreid 
geluncht worden. De tijden  
voor de lunch en diner zijn voor 
Hollandse begrippen nogal laat: 
de lunch is meestal vanaf 14 uur 
en diner vanaf 22 uur.  
In de meer toeristische gebieden 
is dit wat soepeler. En gelukkig 
kunnen tapas de hele dag door 
gegeten worden. De cafés zijn 
ook iets anders dan in Nederland. 
De bar is namelijk de hele dag 
open en de plek waar je zowel 
een koffie kunt drinken, tapas 
eten of in de vroege morgen kunt 
ontbijten - staand aan de bar,  
met een zoet broodje of toast 
met olijfolie en tomaat.
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Pinos Puente
In de vallei van Granada en op  
de route naar Córdoba ligt Pinos 
Puente. De naam van een gebied 
bestaande uit enkele, kleine 
nederzettingen en een dorpje  
met dezelfde naam. Behalve dat  
het dorp Pinos Puente de plaats is 
waar schrijver Lorca is opgegroeid  
is het gebied een mooi startpunt 
voor zowel wandel- als fietstochten. 
Je kunt er bijvoorbeeld een stukje 
van de pelgrimsroutes doen die  
hier door lopen. Een deel van het 
gebied ligt aan de voet van de Sierra 
Nevada. Het is een mooie plek om 
een stop te maken, ook als je niet 
per se wilt wandelen of het huis van 
de schrijver wil bezoeken. De witte 
en gele huizen met rode daken 
tegen de achtergrond van heuvels, 
dalen en bergen, de omringende 
natuur en zelfs grotten zijn een 
korte pauze op je route meer dan 
waard. De wandel- en fietsroutes 
staan overal goed aangegeven. 

Fijne plekken om te slapen
1.  Aan de rand van de Sierras Subbéticas ligt museum/hotel Patria 

Chica. Met een tuin, restaurant en veel antieke voorwerpen.  
www.hotelpatriachica.com

2.  Slapen in een hacienda uit de 16e eeuw in het centrum van de 
olijfolieproductie. Hacienda Minerva ligt tussen Granada en 
Córdoba.  
www.haciendaminerva.com

3.  Leven in harmonie is de filosofie van Hotel Viento 10 in  
Córdoba. Je kunt er aan meditatie doen en een massage  
krijgen in je eigen kamer.  
http://hotelviento10.es/en/

4.  Wil je graag overnachten in koloniale, Zuid-Amerikaanse stijl,  
dan is boetiekhotel Casa de los Azulejos een mooie plek.  
De kleurrijk betegelde binnenplaats vol bloemen, planten  
en wat hangmatten is heerlijk rustig en koel. Het hotel ligt  
op loopafstand van de kathedraal Mezquita.  
www.casadelosazulejos.com 

5.  Bed and Be is een boetiekhostel. Dat wil zeggen, het smaakvol 
ingerichte van een boetiekhotel en de sfeer en prijzen van een 
hostel. Het hostel zit in een historisch pand middenin het  
centrum van Córdoba.  
www.bedandbe.com 

http://www.hotelpatriachica.com
http://www.haciendaminerva.com
http://hotelviento10.es/en/
http://www.casadelosazulejos.com
http://www.bedandbe.com
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Op z’n Andalusisch
Veelal zul je bij een gerecht de 
toevoeging A La Andaluza tegen-
komen. Deze gerechten hebben 
meestal ingrediënten die typisch 
zijn voor Andalusië, zoals een 
combinatie van fruit, tomaten en 
(zoete) paprika. Het fruit kan een 
vijg zijn, een granaatappel (waar 
Granada overigens zijn naam 
vandaan heeft) of dadels en citrus-
vruchten: alles wat hier groeit en 
bloeit in overvloed. Ook ligt daar 
weer de oorsprong in de Moorse 
overheersing die de exotische 
vruchten meebracht. Meer Arabische 
invloed op het eten is het gebruik 
van amandelen, kaneel, rozijnen en 
yoghurt. Probeer eens La Taberna 
Salinas in Córdoba. Dit restaurant 
serveert typisch Andalusische 
gerechten, bijvoorbeeld het  
zoetige Espinacas con Garbanzos: 
kikkererwten met spinazie. 

C. Tundidores 3, Córdoba
www.tabernasalinas.com

Kathedraal of moskee?
De Mezquita, dat moskee betekent in het Spaans, is de enorme  
kathedraal van Córdoba. Het indrukwekkende gebouw had vóór de  
Spaanse inquisitie vanaf de 8e eeuw de functie van gebedshuis voor  
de Moren, de moskee dus. Nadat de Moren zijn verdreven in de  
16e eeuw is de kathedraal ín de moskee gebouwd. Maar het gebouw,  
of in elk geval de basis, bestaat al langer. De Moren namen op hun  
beurt namelijk het bouwwerk in van de katholieken, die er de  
Visigotische kerk op de fundamenten van een Romeinse tempel  
bouwden. Gaan zien dus, de Mezquita. 

C. Cardenal Herrero 1, Córdoba, www.mezquita-catedraldecordoba.es

http://www.tabernasalinas.com
http://www.mezquita-catedraldecordoba.es

