
TOURS & TIPS

COSTA DEL SOL

EEN ZEE VAN 
ROTSEN -  
EL TORCAL  
DE ANTEQUERA

Vanaf de Mirador de Diego Monea 1 , aan het 
begin van de weg omhoog naar de Torcal, hebt 
u een weids uitzicht over het landschap tot aan 
de Middellandse Zee. Ongeveer 2 km verder 
voert een paadje naar links naar het symbool 
van de Torcal: het Monumento Natural el 
Tornillo 2  (tornillo betekent ‘schroef’) – een 
rotsformatie die aan een reusachtige stenen 
schroef doet denken. 

EEN BESCHERMD ECOSYSTEEM
In het informatiecentrum 3 , waar de wandel- 
routes beginnen, komt u meer te weten over 
het ontstaan en de geologische bijzonderheden 
van de Torcal. Het kalksteenmassief is ontstaan 
tijdens het jura-tijdperk, meer dan 150 miljoen 

jaar geleden. Later zijn onder invloed van wind 
en regen grillige vormen in het gesteente 
gevormd. Spectaculaire kloven en gangen 
voeren tussen de rotsformaties door, die in  
de volksmond namen hebben gekreden als  
El Sombrerillo (‘Zonnehoedje’), El Cáliz (‘Kelk’) 
en Los Prismáticos (‘Vergrootglas’). In dit 
verhoudingsgewijs vochtige microklimaat 
komen meer dan 600 plantensoorten voor,  
die zich uitstekend hebben aangepast aan de 
rotsachtige ondergrond. Bovendien leven in  
de Torcal tal van amfibieën, reptielen, vogels, 
berggeiten, vossen en dassen. Ook hebben 
wandelaars kans een slang, ringslang of hagedis 
te zien krijgen. Intussen zijn bijna 12 km2 
uitgeroepen tot beschermd natuurgebied.  

De Torcal van Antequera is een woest berglandschap met rotsformaties die 
op steengeworden monsters lijken. Het kalksteenmassief is door erosie in  
een reusachtige beeldentuin veranderd en is 1370 m hoog – een bijzonder  
indrukwekkend stukje natuur. Vanaf Málaga of Antequera.  

Vervoer: de Torcal ligt 12 km van Antequera 
(A-343, dan A-7075) en 45 km van Málaga 
(A-45, A-7075). Een taxi vanuit Antequera kost 
ongeveer € 19 enkele reis (onderhandelbaar). 
Parkeren: parkeerplaatsen zijn te vinden bij het 
informatiecentrum en bij de Tajo de la Venta 
(op 3,5 km afstand), waar om het kwartier 
bussen naar boven vertrekken.  
Centro de Interpretación del Torcal 3 :  
www.juntadeandalucia.es/medioambiente, 
dag. 10-19, okt.-mrt. tot 17 uur, 25. dec. en  
1 jan. gesl. 

Aan de weg naar Antequera liggen enkele 
typisch Andalusische landelijke eethuisjes: 
Venta el Conejo 1  (tel. 952 70 31 13),  
Venta El Mirador 2  (Ctra. Torcal, km-markering 
0,5, tel. 952 844 523), Mesón Casa del Agua 3  
(Ctra. Torcal, km-markering 3, tel. 952 700 926) 
en Venta El Molino Blanco 4 : Ctra. Torcal, 
km-markering 5, tel. 952 11 12 76. Ze zijn  
‘s zomers dag. vanaf 10 of 13 tot 17 of 18  
en 20-24 uur geopend, rest van het jaar vr.,  
za. en zon- en feestdagen 10/13-17/18 uur.

VERVOER

INFORMATIE

ETEN EN DRINKEN

De spectaculairste kloven vindt u in het gebied 
van de Torcal Alto (Hoge Torcal), waar de groen 
gemarkeerde wandelroute doorheen voert. 

RONDWANDELINGEN 
Twee gemarkeerde wandelingen, de groene 
(ruta verde) en de gele route (ruta amarilla), 
beginnen bij de parkeerplaats bij het informatie-
centrum. De paden zijn niet moeilijk, maar op 
deze rotsachtige ondergrond kunt u niet buiten 
stevige wandelschoenen. Reken voor de groene 
route op ongeveer 45 min. De gele route, die  
in feite een verlenging is van de groene en 
ongeveer 2 uur duurt, voert verder naar de 
Torcal Bajo en de ‘vensteropening‘ (Hoyo de  
las Ventanillas). Beide wandelingen lopen door 
brede dalen en nauwe kloven. Achter elke bocht 
krijgt u zicht op weer andere rotsformaties.  
Aan het eind komen beide routes weer bij 
elkaar. Ze komen uit bij het informatiecentrum 
vlak bij de Mirador de las Ventanillas 4 , waar  
u kunt genieten van een magnifiek uitzicht.  

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-costa-del-sol.html

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


