
Roquetas de Mar - Castel l de Ferro.



07022019. Roquetas de Mar  Castell de Ferro.
's Morgens lopen we in de richting van Roquetas zelf
(1 0:50) en komen zo op een grote markt terecht.

LB: Camperplaats in Roquetas de Mar.
RB: Het strand.
M, O: De markt.



We lopen op en neer naar de

markt en de haven met kasteel

van Roquetas van 1 0:50 tot

1 4:01 (7,3 km).



Dat is goed voor een dunne trui voor mij , een omslagdoek en
een bloesje voor Tineke. Verder kopen we curcuma, al magrout
en kleiene tomaten. Vervolgens lopen we door tot aan de haven
en kasteel van Roquetas de Mar.

B, LM: De markt.
RM: Brug van de Avenida Reino de España.
LO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.



LB: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
RB: Avenida António Machado.
M, O: Haven van Roquetas de Mar.



LB, RB, LO: De haven.
M: Castillo de Santa Ana.
RO: Avenida António Machado.



Daar draaien we weer om, pikken net voor de markt een
terrasje om vervolgens naar de camper terug te lopen.
Om 1 4:48 ri jden we eerst naar de LIDL Om 1 5:06 gaat het
dan echt op pad.
We passeren in kassenland La Mojonera 1 5:21 en Las
Norias de Daza (!5:27).

LB: Even een terrasje pikken.
RM, LO: Kassen bij Mojonera.
MO, RO: Las Norias de Daza.



1 5:32 met zicht op besneeuwde toppen van de Sierra de
Gadór. Bij El Ej ido ri jden we de A7 weer op om 1 5:37.
1 5:56 komen we de provincie Granada in. het landschap
wordt weer meer geaccidenteerd. Toch wordt nog steeds elk
vlak stukje land voor kassen benut.

LB: Sierra Gadór in de verte.
LO: We gaan de provincie Granada in.
MO: A7.
RO: In elk hoekje en kantje staan kassen.



Tegen 5 uur komen we de camping in Castel l de Ferro op.
Eerst gaan we Co en Riet begroeten, dan pas gaan we naar
de receptie om ons bij de nieuwe jonge beheerder in te
checken.
Daarna buurten we bij Co en Riet bi j over de laatste 1 , 1 /2
jaar. Tenslotte lopen we samen nog een rondje langs het
strand en door het dorp. Tegen 7 uur zi jn we terug en maakt
Tineke een maalti jdsalade.

RB: Viaducto de Haza del Trigo bij Castillo de Baños.
RO: Castell de Ferro.




