
Huércal Overa - Mojácar.



02-01 -201 9. Huércal Overa - Mojácar.
De dag begon helder, maar het bertrekt weer. Om 11 :1 0
vertrekken we. Voor we de stad uitri jden gaan we voor
enkele boodschappen bij de LIDL aan.11 :37 verder en de
A7 op om vervolgens naar de kust te gaan.

LB: A7 en het Almanzora-dal.



Opmerkeli jk zi jn de fel roze velden in de buurt van Antas.
Maar ook de nevel van zand die door de fel le wind
opgewaaid wordt op de braak liggende percelen.
Bij Los Gallardos verlaten we de A7 voor de A370 naar
Garrucha.

MO: Zicht op Turre vanafde A370.



Om 1 2:07 passeren we Turre (.rechts). Via Garrucha gaat
het naar Mojácar aan zee.

RM: Turre.
MO: Calle Rivera, Garrucha.
RO: Castillo de San Ramón, Garrucha.



De lucht boven zee ziet er dreigend uit, maar dat trekt
gelukki langzaam weg.

LB: Zee tussern Garrucha en Mojácar.
RM: Río de Aguas.
O: Mojácar.



We stoppen op een plekje in de stad aan zee, hetgeen we
nog nooit hebben gedaan (301 5 km).

LB: gelukkig laat die bui ons met rust.
LO: Het klaart al weer op.
RO: We staan tegern het strand aan.



Na de lunch en wat lezen/ vogels ki jken (o.a. Groenlingen,
Kuifleeuwerikken en Kwikstaarten) lopen we een fl ink eind
langs het strand zuidwaarts.

LB, RB: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
M, LO: Groenling, Chloris chloris.
RO: daar staan we dan, 2e in deze rij.



Een wandeling langs de kust in

Mojácar en langs de

doorgaande straat weer terug.

We lopen van 1 5:1 5 tot 1 6:55

4,8 km.



Onderweg zien we enkele Aalscholvers en meeuwen.

LB, RM: Composietgesteente.
RB, LO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
RO: Aparte rotformaties in zee.



Tenslotte gaan we weer terug langs de doorgaande weg.

RB: Opuntia ficus-indica.
RO: Hamerhaaien komen ook in de Middellandse Zee voor.



We halen nog wat boodschappen bij de Consum in dat
grote winkelcentrum en lopen dan terug naar de camper.
Op het eind van de dag trekt de lucht helemaal open.

The Indalo is a prehistoric magical symbol found in the cave
of "Los Letreros" ("The Signboards") in Sierra de María-Los
Vélez Natural Park in Vélez Blanco, Almería, Spain.

LB: Strand van Mojácar.
RM: Sepia.
LO: Hamerhaai.
MO: Indalo.
RO: Anemoonvis.




