
Totana - Azohía.



29012019. Totana  La Azohía.
We vertrekken na water lozen en vullen van de Camperparking (1 0:26).
De RM3 brengt ons door volkomen vlak groenteland (=kool en
artichokken) naar de kust terug.
De laatset ki lometers zijn weer heuvelachtig, de Sierra de Algarrobo.
1 0:58 steken we de Rambla de las Moreras over en gaan we de N332
op.

RB, RM: RM3 naar Mazarrón.
LO: Afslag 25 naar Mazarrón.
RO: Rambla de las Moreras.



Dan steken we nog eens die rambla over.
Om 11 :1 1 zi jn we bij de LIDL in Mazarrón. Na de
boodschappen haal ik nog even geld bij de BBVA. Moet wel
€1 ,68 transactiekosten betalen (11 :55).

RB: Avenida de las Moreras, Mazarrón.
LM: Rambla de las Moreras.
O: Mazarrón.



We rijden naar La Azohía en komen daar na 2875 km op de
reeds bekende plek aan, 1 2:30. We zetten de camper dwars
op de hell ing met de rechter wielen in 2 kuiltjes, die een
vorige bezoeker hier gegraven heeft. Met de blokkken aan
de andere kant staan we redeli jk recht!

LB: Puerto de Mazarrón.
LM, MM: Isla Plana.
O: De campers in La Azohía.



2 x 1 ,5 km is het op en neer naar de haven van La Azohía. Een

wandelingetje dat we in de loop van de jaren al vele keren

gemaakt hebben. Het verveeld nooit.

RO: La Azohía met de Torre de Santa Elena.



Later op de middag lopen we de 3 km (op èn neer) naar het
haventje van La Azohía. Onderweg zien we in de berm van
de weg allerlei bloeiende planten, waaronder rucola!

LB: Zeeasterisk (Dukaatbloem), Asteriscus maritimus.
RB: Asphodelus fistulosus.
LO: Tolpis barbata.
MO: Echium albicans.
RO: Zwaardherik, Eruca sativa.



Het restaurant Molino is dicht ondanks de 7 dagen/wk. Ze zouden van 1 --23 uur open zijn.
Bi j de haven zie ik een aalscholver van heel dicht bi j .

RB: Ruïne van een windmolen.
LM: Restaurant Molina.
RM: Kayakverhuur, maar nu even niet.
O: Phalacrocorax carbo.



Op de terugweg zien we Zwarte spreeuwen.

We maken plannen voor morgen en nog enkele foto's van
een prachtige zonsondergang.
Tineke stuurt zo'n zonsondergang naar Tini en Mimi en een
verjaardagsgelukwens naar Jack in Værløse.

B: La Azohía bij de haven.
RM: Golfo de Mazarrón.
O: Zwarte spreeuw, Sturnus unicolor.
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