
Mojácar - Argamasón - Nijár.



02022019. Mojácar  Argamasón  Nijár.
Het is goed acht uur als de zon na zeer lang aarzelen de
kruin boven de horizon uit steekt. Tot dat moment zi jn de
kleuren prachtig, later niet meer. Alles wordt dan overstraald
door de zon.

Deze pagina: Zonsopkomst, Mojácar.



We zijn toch pas om 11 :04 op pad. Langs de ramblas gaat
het via Sopalmo bergop.

LB: De zee bij Mojácar.
RB, MM: onderweg naar Playa Macenas.
RM: Playa Macenas.
O: Langs de Rambla del Moro naar Sopalmo.



Dan gaat het is een via een fabuleuze afdaling naar de
vlakke kust van Carboneras.

LB: Rambla del Moro bij Camping Sopalmo.
RB, O: Afdaling naar Carboneras, Playa del Algarrobico.



Deze kust wordt wèl versierd door al lerlei heuvels. 1 1 :42
staan we op een parking bij Carboneras en zoeken wij het I -
kantoor op, waar het druk is. We moeten een half uur
wachten voor wat kaarten en een boekje.

De aanval op Aqaba uit de film Lawrence of Arabia werd
verfilmd in deze droge rivierbedding(footorechts).

Wikipedia.

RB: Rivierbedding uit de film Lawrence od Arabia.
LO, Carboneras.
RM: Parking in Carboneras.
RO: Castillo de San Andrés, Carboneras.



Dan ri jden we naar Argamasón door een mix van vlak en
heuvelland. We moeten even het startpunt opzoeken die in
ons oude Carboneras boekje staat onder nummer 5:
Sendero "Argamasón, Corti jada de los Alamil los". dat bl i jkt
niet in het dorp te zijn, maar bij een voorde van een
asfaltweggetje dat rechts net voor de brug naar de nu
grotendeels droge rivier gaat. Daar zetten we dus de
camper neer.

Deze pagina: Langs de AL 5105 naar Argramasón.



De wandeling in het boekje is een stuk langer, wij doen alleen

maar het oostel i jke deel van de wandeling tussen Agramasón

en de Molino de Juan Ramos (ofwel Molino de Abajo) aan

weerszijde van de Río Alías. 4,7 km lopen we van 1 3:1 5 tot

1 5:1 9.



Eerst lopen we langs de linker kant van de rivier onder de
brug door, maar kunnen daar al snel niet meer verder door
hoge rietkragen en vri j diep water.
We lopen terug naar de weg, steken die over en volgen dan
een weg die l inks van de rivier l igt. Deze weg gaat hoog
boven deze door vri j vlak land naar de Molino de Abajo.

LB, RB: Río Alías.
LM, LO: Agramasón.
MM: Plastic kassen.
RM: De weg naar Molino de Abajo.
MO: Río Alías met links onder de molen.
RO: Molino de Abajo.



Via een stei l naar onder gaand pad komen we bij de molen
aan. Ondanks dat het een ruïne is, zi jn wer nog steeds
enkele aparaten te zien.
Na de bezichteging dalen we nog een stukje de
rivierbedding in en klimmen na even zoeken aan de andere
kant weer naar boven.

B: Molino de Abajo ofwel Molino de Juan Ramos.
LO: Deze wand moeten we op klimmen!
RO: Zicht op Río Alías vanaf de andere kant.



Het zicht op de rivier is van deze kant nog spectaculairder.
We lopen eerst een eind westwaarts en gaan dan op zoek
naar de weg terug. Dat is niet eenvoudig. Oruxmaps èn
maps.me laten het hier afweten. Deze wand bestaat uit
enkele terrassen, die niet al lemaal doorlopen. Maar met wat
proberen en beredeneren kunnen we eruit.
Uiteindel i jk voert een dijkje van de rivierbedding weg en
voert ons tussen de kassen door naar Agramasón terug.

LB: Deze oever bestaat uit meerdere terrassen.
RB: Río Alías, blik westwaarts.
LO: Río Alias, blik oostwaarts.
RO: Over een dijkje naar de kassen bij Agramasón.



We crosen het dorp door en zoeken de camper weer op. om
1 5:1 9 vertrekken we en ri jden via de N341 naar de A7.

LB, RB, LM: Agramasón.
RM: Río Alías.
O: N341.



en Nijár. We lozen er bij een Repsol station de wc en
zoeken dan de gemeentel i jke camperplaats op, 1 6:06 na
3079,7 km.

B: Campo de Nijár.
RM, LO: Zicht op Nijár.
RO: Nijár.




