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02-02-'12. Palomares - Garrucha.
Na het ontbijt buurten we nog een tijd met Harrie en Rieny en
vertrekken om 11.30 in de regen! (2978 km achter de rug).
Parallel aan de ramlas rijden we naar Cuevas del Almanzora.

Onderweg naar Cuevas del Alrmanzora.



Vlak buiten de stad zien we al oude ruines van
grotwoningen.
We crossen een stukje door het centrum. Daar worden
we op andere rotswoningen gewezen:  Cuevas de
Alguias of zo iets. Ze liggen net buiten de stad en zijn
tot hoog in de rotswand uitgehakt. Doen aan
Cappadocië denken.

Cuevas del Alrmanzora.



Onderweg naar Cuevas del Alrmanzora.

Vera. Playa El Playazo.



Via Vera stad (12.15) terug naar de kust. Daar laten we een cache
bij de bar Blue Parrot liggen. 12.40 door naar een grote
urbanicacion aan de Playa de Playazo (Puerto Rey). Razend
oninteressant al die nieuwbouw. Wel vinden we er een stuk of
10 campers vlak aan zee. 13.15 verder naar Garrucha. Daar zetten
we de camper bij de jachthaven neer op een parking met nog
enkele campers en hebben ons middageten.
De hele dag was het zwaar bewolkt, maar nu begint de zon er
een beetje door te breken. Om 13.40 wandelen we langs de
havenkant en dan de stad in.

Garrucha.



Bij een Chinese winkel van sinkel kopen we stevige lepels, messen en vorken,
een Andalucische haarklem, een opvouwtas en een aanzetstaal.
Dan gaan we steil bergop naar een heuvel met een aparte schoorsteen. De
cache, die daar ligt, is nu onbereikbaar omdat het hele gebied een grote
afgeschermde bouwput is.

Garrucha. Echium sp.



We geen zin hebben naar
een eventuele ingang te
zoeken.
Goed 4 uur zijn we terug.
3/4 uur later klopt de
Franse buurman op de
raam of we zin hebben in
een portie verse vis? Wij
hebben beiden nooit
geleerd hoe vis schoon te
maken, dus slaan we zijn
genereuze aanbod af.
Intussen is de lucht vrijwel
geheel opgeklaard,
hopelijk een voorbode van
beter weer voor morgen.

Garrucha.





Garrucha - Mojacar.



03-02-'12. Garrucha - Mojacar.
´s Morgens spuit ik eerst mijn wandelschoenen in (ze waren
helemaal vaal geworden) met nubuckspray.
Om 10.15 gaan we op zoek naar de markt, die hier op vrijdag
gehouden wordt (volgens reisverhaal op de Beroca-site). Dat
klopt inderdaad. De markt wordt gehouden in twee straten
parallel (en dus boven) de weg langs zee en havens. Het is
vandaag rondweg koud, 8ºC en daardoor zijn er zo te zien
minder handelaren èn minder kopers.
Wij halen mandarijnen, broccoli, paprika, zoete aardappels, een
wit-paarse aubergine en kleine venkelknollen voor samen •3,45.
Opvallend veel Afrikanen staan er nu met kleding op de markt.

Garrucha.



11.10 zijn we terug voor een kop
thee en om een beetje op te
warmen.
Dan lopen we naar het
noordelijke strand achter een in
aanbouw zijnde jachthaven. Daar
is het een en al urbanicacion. Met
een breed strand, dat wel. 12.10
terug in de camper. Nu is het op
de parkeerplaats aardig vol. Wij
waren dus vroeg op die markt!
Met 3025 km op de teller rijden we
om 12.20 aan.
Om 12.40 doen we boodschappen
bij de Mercadona in Mojacar.
13.10 gaat het een paar honderd
meters door naar Bish's
Lavanderia, waar Tineke
handdoeken, lakens e.d. gaat
wassen.

Onderweg naar Mojacar.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.



Intussen lunchen we en gaan
dan een stukje op en neer
over het strand.
Om 15.05 komen we dan bij de
Chiringuito van Antonio aan
net over de bergen ten zuiden
van Mojacar.
Uiteraard even Antonio goede
dag zeggen en dan een plekje
uitzoeken. Uit de wind in de
zon is het te hebben.
Om 4 uur gaan we bij Antonio
een glaasje wijn en een koffie
drinken.

Kokmeeuw, Larus ridibundus.

Wassalon Mojacar.

Mojacar.



We buurten er met
een Engels stel, dat
thuis bij Plymouth een
kleine camper-parking
heeft. Ze waren met al
hun reizen nog
slechts één dag in
Schotland geweest!
We gaan tegen half
vijf de camper in en
barricaderen ons zo
goed mogelijk tegen
de kou.

Gekaperde kalfsvoet, Arisarum vulgare.Dubbelkelk, Picris echioides.



Mojacar - Agua Amarga.



04-02-'12. Mojacar - Agua Amarga.
Het was bibberen vannacht. We zijn er dan ook laat uit.
Om 11.20 wagen we ons buiten in de harde NO-en wind. We
lopen langs de kust af over het uitgehakte brede pad dat naar
de toren (11.40) voert zuidelijk vanaf de camperplaats. Dan gaan
we door naar de chiringuito die een eind verderop aan een
strand ligt.

Mediterrane strobloem, Helichrysum stoechas.



La Rosa de los Vientos.



We ronden de hoge heuvel, waar een kapitale villa op staat: La
Rosa de los Vientos. 3 auto´s passeren ons tijdens deze
wandeling (de middelste van de guardia civil). Als we aan de
afdaling naar de eerder genoemde uitspanning beginnen, dan
komen ze 1 voor 1 ook weer ons tegemoet. Het gaat namelijk
daar niet verder.
12.10 zijn we bij de chiringuito, kijken even bij grillige
rotspartijen in en aan zee en draaien om. Nu hebben we de
harde en koude wind recht van voren. Die snijdt af en toe je
adem af.
Onderweg pik ik een lichtgroene steen op, die aan een rotswand
ligt in dezelfde en ijzerbruine kleur. Hier vallen verder vooral
paarse tinten op.
We zien een drakenbloedboom bij die villa staan.



La Rosa de los Vientos.Drakenbloedboom, Dracaena draco.

Euphorbia biumbellata.

Zeeasterisk, Asteriscus maritimus.



Om 13.00 zijn we terug bij de camper. We zeggen Antonio tot
ziens en gaan naar de ferreteria in Mojacar. Die heeft echter
geen LED-autolampen. We lopen wel in het dorp over een
rommelmarkt ter gelegenheid van wereldkankerdag. De
kraampjes worden hoofdzakelijk door Engelsen bemand. 14.00.
Op het eind van het dorp (in de bocht) stoppen we voor de
lunch.

Vlooienmarkt, Mojacar.



Om 15.15 rijden we door Carboneras.

Door opnieuw heel apart landschap rijden we het natuurpark
Cabo de Gata - Níjar in. Een eerste cache laten we lopen, omdat
we daar niet kunnen uitstappen.

PN Cabo de Gata - Nijar..

Río Alias.



Net voor de afslag naar La Mesa Roldán, vinden we wel een cache bij
de Mirador de la Punta de los Muertos, 15.45.

Punta de los Muertos.

Haven van Carboneras.



We rijden tot Agua Amarga een klein en aardig kustplaatsje,
waar we in de ramblas in het zuiden van het dorp een prachtig
plekje voor de nacht vinden.
We buurten met de Nederlandse buren.
Die geven graag de nodige tips over camperplekken.
16.30 lopen we het strand van de zuidelijke rotspartij tot de
noordelijke op en neer. Dan verdwijnt voor het eerst vandaag
de zon achter een wolk en gaan we naar binnen.

Dwergpalm, Chamaerops humilis.

Agua Amarga.
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