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04022019.Nijár  Los Albaricoques.
Na een koude nacht gaan we om 1 0:45 weer op weg. We
rijden naar Campo Hermoso voor de LIDL (11 :07 - 11 :34).
het sfeerbeeld hier l i jkt uiteraard op die van de Netfl ixserie
Mar de Plasitico. Wij hopen natuurl i jk dat het hier rustiger
aan toe gaat. Om 11 :44 passeren we San Isidro.

RB: Mar Plastico.
MM, RM, LO: Campohermoso.
MO, RO: San Isidro.



Voor ons zien we de echte Mar Plastico en de besneeuwde
toppen van de Sierra Nevada.

RB: San Isidro.



We slaan links af in de richting van San José, maar gaan
even later naar Los Albaricoques en het camperpark
Olivares, 31 05 km. Daar boeken we voor 2 nachten à
€1 0/nacht. Tineke gaat er met de was in de weer. Ik verricht
soms wat hand- en spandiensten (wasdraad aanbrengen en
was aangeven om op te hangen).
Ik schri jf een maandag e-mail naar Wil lem van de bil jartclub
en bekijk de 2 hier mogeli jke wandelingen.

LB, RB: Kassen bij Albaricoques.
M, O: Camperpark Olivares, Albaricoques.



We wandelen zo maar een eind in de omgeving van Los Albaricoques.

Net voor het dorp gaan we de weg op die naar Rodalqui lar voert. Maar

omdat we de omgeving daar niet erg interessant vinden (je ziet al ki lometers

van te voren waar het heen gaat) draaien we in het zicht van Corti jo El

Campil lo om.

Als we via het dorp terug lopen, zien we infoborden die vertel len dat hier in

Los Albaricoques scenes voor de fi lm "For a few dollars more" van Sergio

Leone zijn verfi lmd. En zo iets maakt uiteraard het saaiste dorp interessant.



Op het eind van de middag (1 5:09) lopen we een eindje in
de richting van El Corti jo de Fraile.
Eerst proberen we tevergeefs een cache te vinden bij die
cowboy die aan de ingang van het dorp staat. Langs de
kant van de weg zien we enkele gote agaves die aan het
wegrotten zijn. Dat levert wel fel le gele en rode kleuren op.

B: Los Albaricoques.
MM: Agave americana.
RM: Cowboy bij de ingang van het dorp?
LO: Turkse tortel, Streptopelia decaocto.
MO: Aljibe.
RO: Kas met tomaten.

Volgende pagina: Cerro de la Cruz.





Eerl i jk gezegd vinden we er hier niet veel aan.

LB, RB: Groenling, Chloris chloris.



Dus draaien we wanneer we het volgende dorp in zicht
hebben (Corti jo el Campil lo).

LB: Cortijo El Campillo.
RM, O: De Cerro's bij Los Albarcoques.



Op de terugweg lopen we Los Albaricoques in en zien daar
dat het plaatsje een rol heeft gespeeld in de fi lm van Sergio
Leone: For a fistful l of Dollars. Nu 54 jaar later ziet het dorp
er nog grotendeelszo uit als toen (op de tv-schotels na
uiteraard).

LO: Los Albaricoques, filmstad.
RM: Torenvalk, Falco tinnunculus.



Straten zijn hier genoemd naar Clint Eastwood, Lee van
Cleef, Sergio Leone en ene Eduardo Fajardo.

LB: Calle Clint Eastwood.
LM: Calle Lee van Cleef.
LO: Capilla.MO: Winkeltje.



Nu weten wij uiteraard ook, waarom er een cowboy aan de ingang van het dorp staat. Om
1 6:32 na 4,84 km zijn we terug bij de camper.

O: Aljibe aan het begin van de straat naar het camperpark.




