
Azohía - Huercal Overa.



31 -01 -201 9. Azohía - Huércal Overa.

We vertrekken vanuit la Azohía om 1 0:32 na
nog een foto van die Cerro van gisteren. De
lucht boven Mazarrón is as een vlag van
Melancholië: Donkergri jze band van wolken,
iets l ichter donker gri js can de serra's en een
hoopgevende licht gri jze band ertussen in.

LB: Cerro de los Siete Cucones.
RB: Donkere wolken boven Mazarrón.
LM: Puerto de Mazarrón.
MM: Rotonde in Isla Plana.
RO: Rambla de las Moreras, Mazarrón.



11 :1 4 Río Amir en Ramonete. We vangen enkele druppels
regen.

LB: Sierra del Contar.
RM: Ermita de Ramonete.
O: Sierra de Almenara.



De Rambla de los Miñarros wordt gevolgd. Deze RM332
gaat door ruig en fantantisch uitziend gebied met ramblas,
kloven, ruïnes en bloeiende amandelbomen.

Deze pagina: Rambla de los Miñarros, Sierra Almenara.



Dit landschap gri jpt ons aan, zelden zie je zo iets moois.

Deze pagina: Rambla de los Miñarros, Sierra Almenara.



11 :38 Casti l lo Tébar l igt bi jna op het eind van deze weg,
daar slaan we rechts af.

B: Sierra de Almenara.
RO: Castillo Tébar.



De Camiño del Alj ibejo is smal, slecht en gaat door
comboyland ofwel de Sierra de la Carrasquil la. Veel moois
dus. Puerto de las Cruceticas 11 :55 is het hoogste punt en
geeft zicht op de vlakte bij El Alj ibe.

LB, RB, M: Sierra de la Carrasquilla.
O: Uitzicht vanafde Puerto de las Cruceticas.



Carretera de Pulpi MU 620 bereiken we
om 1 2:04. Om 1 2:1 9 ri jden we Andalucia
binnen in Pozo de la Higuera. Het gaat de
A350 op om 1 2:25. Het hele gebied vanaf
Albubejo tot hier is vlak en dus
landbouwgebied.

RB: El Aljibe.
RM: La Escarihuela.
LO: Pozo de la Higuera.
Ro: Sierra de Enmedio.



Om 1 2:57 staan we op de camperplaats in Huércal Overa
na 2968 km.
Net na tweeën gaan we naar het oude centrum. Eerst langs
de nodige grote vil la's af, vervolgens zien we enige aardige
gebouwen.

LB: Bij Pozo de la Higuera.
LO: Avenida Guillermo Reyna, Huércal Overa.
RO: Calle Ciprés.



We lopen een paar kilometer

door het centrum van Huercal

Overa. Een stadje dat met

enkele heel aardige gebouwen

zich als Andalusisch

presenteert: b.v. twee kapellen

van broederschappen zoals we

die bijvoorbeeld uit de Jerez-

streek kennen.



Over de Avenida Guil lermo Reyna passeren we o.a. het
moderne theater, het Casa Consistorial en komen we op het
Plaza de la Constitución met Nª Sra de La Asunción.

LB, RM, RO, MO: Avenida Guillermo Reyna.
RO: Monument voor Semana Santa.



Deze pagina: Plaza de la Constitución met

Nª Sra de La Asunción.



Via de nu lege moderne markthal en langs enkele ouderwetse marktstal letjes lopen we
langzaam terug.

LB:Calle Mayor.
RB: De moderne markthal.



Onderweg zien we nog
2 kapellen van broeder-
schappen, zoals we die
al meer zagen in
Andalucië.

RB: Ermita de S. Juan.
LO, MO, RO:
Kapel, Calle Estacíon.



Om 1 5:1 7 zijn we weer terug. Dit parkeerterrein is 's maandags één groot marktterrein. Je
mag er op maandag dus niet staan.




