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15-01-'12. Calpe - Mascarat.
's Morgens gaan we langs strand en zee af naar de Baños de la
Reina. (Opgravingen van Romeinse baden, die in zee of er net
boven liggen.) Met cache uiteraard.

Baños de la Reina.



Om de enkele meters is er in de muur langs het strand af een
kenteken (meetpunt?) aangebracht. Zijn die er voor om bijtijds
te weten of er muren en of rotsen op indtorten staan?
Die Romeinse baden hebben samen een groot complex
gevormd. We vragen ons af wanneer het een en ander zover is
dat men die opgravingen kan gaan bezoeken.

Baños de la Reina.

Peñón.



We lopen naar de camper terug waar ik mijn enkel even rust
gun.
Dan beginnen we aan de de klim naar de tunnel van de Peñón
(11.30). De parking bij de ingang is aardig vol, zodat we de
camper in een zijstraat ervoor zetten.
Over net aangelegde paden gaat het langs een infocentrum en
dan steil bergop naar de tunnel.
Onderweg uiteraard steeds mooier zicht op de zee , de 2 baaien
van Calpe èn het flamingomeer achter het stadscentrum.

Zicht NO vanaf de Peñón.



12.15 zijn we de tunnel door en staan aan het begin van een link
pad dat naar de top gaat. Hier draaien wij weer om en schuifelen
de tunnel weer door. De touwen gebruiken we er graag.
13.00 terug bij de auto. 13.15 verder.

Port de Calp.



Calpe.



Gang door de Peñón.

Gekapperde kalfsvoet, Arisarum vulgare. Peñal d'Ifac  (achter de flats).



Opnieuw langs de
flamingo's van Peñal
d'Ifac en door naar Port
Blanc 4 km verder. Een
steil smal straatje leidt
naar dit haventje. Links
aan het strandje is voor
5 wagens parkeerplaats.
13.45.

Port Blanc.



We lunchen er met prachtig zicht op Calpe en de Peñón. Tineke gaat een cache zoeken, die daar aan de haven
ligt. Een andere op het volgende strand vindt ze echter niet.

14.45 gaan we door. Terug naar Odissea in Calpe boven de flamingo's, waar we wc en vuil water lozen. •2,--.
"Complet" staat er aan de deur.15.20 verder.

We rijden richting Althea en dan langs een orthodox kerkje naar (15.45) een jachthaven bij Platja Mascarat.
Tineke kijkt er naar een cache onder een gestucte rotspartij. Tevergeefs helaas.
Iets verder vinden we een mooi kiezelstrand, waar al twee Britse campers staan. Een mooi stil plekje onder 84
vivendas de gran lujo. We zijn net te laat om enkele deltavliegers te zien landen. Dat is knap mikken geweest
want het kiezelstrand is maar klein.
We zitten al snel in de late middagzon met wijn, pinda's en zoutjes. Heerlijk.

Platja Mascarat.



Mascarat - El Campello.



16-01-'12. Mascarat - El Campello.
Het weer is vannacht omgeslagen, het is nu compleet bewolkt en
het heeft een beetje geregend.
Om 10.30 vertrekken we uit Mascarat.
10.50: Altea is een grauwe stad vlak tegen de zee aan uitgesmeerd.
Het heft slechts enkele vrolijke accenten: b.v. het station en enkele
gebouwen aan de andere kaqnt van de spoorbaan met felpaars-
blauwe daken.

Platja Mascarat.

Althea.



Rond 11.00 rijden we langs de hoge flats van Benidorm. Daar
wordt nu een soort Twintowers gebouwd.

Tussen bergen door naar gaat het naar El Campello.
Helaas zijn de Baños de la Reina daar 's maandags dicht. Ook
deze stamen uit de Romeinse tijd en zijn op La Isleta gebouwd.
Tineke pikt op La Isleta (buiten de omheining) een cache op.

Benidorm.

Baños de la Reina.

El Campello.



Dan kuieren we een eind over de boulevard de stad in. Het is er
niet bijster interessant, vooral omdat vrijwel alle horeca-
gelegenheden op de zomer wachten. Via de winkelstraat parallel
aan zee wandelen we naar de camper terug. Onderweg kopen
we Feija's flamengo-schoenen. Maat 27 al weer.

Baños de la Reina.



El Campello.



In de camper hebben we eerst de lunch. Om 13.50 weer door.
Bij de LIDL in het zuiden van de stad inkopen gedaan, 14.30
door.
14.45 Sant Joan d'Alacant, stad van hoge flats en vele
verkeerslichten. We rijden naar de vuurtoren, maar daar komen
we niet verder. 15.10.
Dan maar een stuk naar beneden, waar we zojuist een
vrachtwagen over het zand zagen rijden. Tineke loopt dan naar
die cache bij de vuurtoren. Ik heb te veel last van mijn enkel. Zij
ziet een hop, een konijn met halsband èn een Muurgecko
(Tarentola mauretanica). Deze laatste heeft zich in de cache
verstopt!

Muurgecko, Tarentola mauretanica.



15.50 rijden we terug naar de rambla aan de zuidzijde van El
Campello en zetten de camper achteraan in de rij campers neer,
die daar op een zandweg achter het Galp-benzinestation staat.
16.00.
Tineke loopt nog 2x een stukje op en neer. Ik heb daar even
genoeg van en blijf binnen lezen.

Konijn, Oryctolagus cuniculus.

El Campello.
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