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09022019. Castell de Ferro.
Zaterdag in Castel l de Ferro betekent marktdag. Dus
stappen we na een fl inke portie buurt èn zon om half één op
naar die markt. Die l i jkt vandaag kleiner dan vroeger.

RB, RM: Pollos asados.
LO: Groente en citrusvruchten.
RO: Advocado, en Cherimoya.



Co doet inkopen voor de traditionele paellapan voor
morgen, de dames lopen de kleding-, tasjes- en dergeli jke
kramen af.

Deze pagina: De zaterdagmarkt.
MO: Calle Carlos Cano.



Dan lopen we langs het strand af opnieuw naar de zaak op
de Plaza España Costasol voor de viños en de tapas.
Om twee uur gaan we terug naar de aflopende markt en
halen er 2 pollos completes (pollo asado), waar gebakken
friet en aiol i-saus bij zit.
"Thuis"in de zon wordt dat dit heerl i jk smullen.

Volgende pagina:
LB: Restaurante Costasol.
MB, RB, LO: Pollo asado kopen.
RO: De uitgebreide lunch op de camping.





Intussen hoort Riet dat haar broer heel slecht is en
waarschijnl i jk binnen 2 weken zal sterven (in plaats van de
eerder voorspelde 3 à 4 maanden). Dit betekent dus voor
hen een vervroegde aftocht naar België.

Om 1 6:50 maken we een grotere ronde door met name de
oude bovenstad. Eerst langs een heel grote muuschildering.

LB: De lunch.
RB: Bougainville.
RO: Calle Carrera de la Virgen.
LO: Calle Granada.





Dan klimmen we door steeds hoger gelegen straatjes.

LB: Calle Diques.
RB: Aan de Calle Barranquillo.
LO, MM, RM: Zicht vanaf Calle Delfin.
MO: Opuntia ficusindica.
RO: Zeeastersk, Asteriscus maritimus.



Zo ontdekken we het bos op de top. Een bos in Castel l de
Ferro? Dat was ons nog nooit opgevallen! Dit bos strekt zich
overigens alleen maar uit over de noordkant van deze berg.
LB: euphorbia canariensis.

RB: Torre de Cambriles, Calle Camiño Real.
RM: Het bos.
LO: Sierra de la Contraviesa,
MO: De rambla en de Umbría.
RO: Zwarte den, Pinus nigra.



Aan de andere kant van de berg lopen we dan naar beneden (na de voortgang gezocht te hebben) en via
de noordkant van de brede rambla aan de eveneens noordzijde van het dorp naar het strand.
Via de Coviran lopen we dan weer terug naar de camping. Wij ki jken met z'n tweeën nog even om half
zeven bij de chinees binnen. we zoeken iets om de camper mee schoon te maken, maar vinden daar niet
iets geschikts voor. We gaan naar buiten met een tomatenmesje, een bamboesnijplank, ;n spons en 2
kwastjes om toetsenborden mee schoon te houden!
De buik zit nog vol van de kip en friet, zodat we het nu met brood en kwark doen.
's Avonds spelen we met zijn vieren nog een ronde boerenbridge.




