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Agua Amarga.

02-05-'12. Agua Amarga.
Na opnieuw een koude nacht (de 2e ), is wel de zon volop aan
het schijnen. Tineke voelt zich niet goed (hoofdpijn en een
beetje misselijk) en valt al snel op de voorstoelen in slaap.
De grootste deel van de dag blijven we binnen. Tineke knapt
gelukkig in de loop van de middag op. Tegen die tijd is het
echter bewolkt geworden en miezert het geregeld. Voor het
eerst in deze vakantie spelen we een potje scrabble.



Om 5 uur lopen we dan toch maar een rondje door het heel
aardig uitziende dorp. Alle huizen zijn wit en het overgrote deel
is met grof spuitwerk afgewerkt aan de buitenkant.
Om 17.30 zijn we weer terug in de camper. Morgen meer.
Opmerkelijk was in de avond, dat op gegeven moment de
buitentemperatuur omhoog ging van 11,7 - 14,3.

Agua Amarga.



Agua Amarga - San José.



06-02-'12 Agua Amarga - San José.
Om 11.00 met 3076 km achter de rug èn na brood bij de bar in
het dorp en 2 flessen water op het strand gehaald te hebben
vertrekken we in heerlijk weer uit La Amarga.
11.10 nemen we de afslag naar Fernan Perez over  een
geasfalteerde weg. Onderweg zoutwinning als mijn in Pozo
Usero. Ver van de zee èn er hoog boven.

Agua Amarga.

Pozo Usero.

Pozo Usero: Zoutmijn.



We rijden door een vrij kaal landschap met wollige bergen, zoals
we de laatste dagen geregeld gezien hebben.

Las Negras.

Tuinbouw bij Fernán-Pérez.



11.25 afslag naar Las Negras, waar we van 11.35-12.00
zijn. We waren hier al eens eerder! Bij de molen staan
2 grote campers van het Nieuw-Zeelandse type. We
lopen een rondje door dit heel aardige dorp.

Las Negras.

Las Negras.



12.10: Rodalquilar. Helaas zijn de gebouwen en het park van het
natuurpark 's maandags dicht. We lopen een eind in de richting
van die voormalige goudmijn.

Las Negras.

Goudmijn, Rodalquilar.

Rodalquilar.Lavendula dentata.



Om 12.50 gaat het verder naar panoramapunt Punta de las
Amatistas (13.00), dat we al kennen.
We lunchen net voor Isleta tot 13.45 op een plateau aan zee,
waar diverse campers staan.
Bij Los Escullos kijken we bij een fraai geërodeerde rots aan zee,
die tevens het voorwerp is van een geocache: Dunas Oolíticas
Fósiles.

Bougainvillea sp.

Los Escullos.

Los Escullos.

Punta de las Amatistas.



Om 14.20 rijden we verder naar camping Los Escullos, waar we
voor •5 de WC en water lozen en water tanken.
Het gaat weer bergop en af: 15.00 El Pozo de los Frailes en 15.10
San José.

El Pozo de los Frailes.

San José.



We kunnen door naar Playa Monsul. Eerst via een smal
bergweggetje hoog boven de stad naar de onverharde brede
weg, waar men slechts 20 km/hr mag. Wij houden 10 à 15 km/hr
aan. Dit is opnieuw een prachtig terrein.

San José.

Onderweg naar Playa Monsul



In zee aan het strand van Monsul ligt een enorme kei, de rots
rechts is heel pokdadig. Een stukje na Playa Monsul is de weg
voor auto's afgesloten, zodat we na om 15.45 foto´s gemaakt te
hebben naar San José terug moeten.

Playa Monsul.

Playa Monsul.



Om 16.20 zijn we in San José terug en vinden een veld vol
Franse camperaars in de buurt van de haven.

Barbarijnse vijg, Opuntia ficus-indica.

Molen bij San José.

San José.



Na een kop thee lopen we naar die haven. Dat ziet
er gezellig uit. We doen op de terugweg wat
boodschappen in een kleine super.
17.25 terug bij de camper. De Fransen zijn met jeu-
des-boules aan de gang.
Dan komt onze zeezeiler (Cañada de Gallego) even
buurten, zij staan ook hier. Zij stonden van middag
op het strand van Los Genoveses, het 1e strand
ten zuiden van San Juan. Zij hebben de zelfde route
als wij gevolgd. Hij heet trouwens Tom, haar naam
(Thea) hadden we al.

San José.



Haven San José.



San José - Cabo de Gata.



07-02-'12. San José - Cabo de Gata.
Voor we uit San José wegrijden kijken we nog even aan het
strand, dat vlak bij ligt. Daar buurten we nog even met Tom, die
zijn zee toch niet helemaal kan loslaten. We kopen 2 postkaarten
en vertrekken om 11.10 (3139 km).

Verweerde rotsen, strand San José .



Het kaartje voor Marijke Hof doen we in El Pozo de los Frailes
op de post (11.20). Door niet echt interessant landschap
bereiken we Ruescas, waar enkele boodschappen bij een
kleinere supermercada gehaald worden. 11.50 verder.
Via Cabo de Gata (dorp) naar Almadabra de Monteleva (12.05)
en de vuurtoren op de Cabo de Gata (de kaap) en de getande
resten van een vulkaanschoorsteen in zee: Las Sirenas.

Tuinbouw bij Ruescas.

Almadabra de Monteleva. Almadabra de Monteleva. Vuurtoren op Cabo de Gata.



Vuurtoren op Cabo de Gata.

Las Sirenas.



Een tegeltableau duidt op de aanwezigheid van Manenrobben in deze
omgeving. Een van de weinige resterende populaties in de
Middellandse Zee. Dit is trouwens ook een geliefde duikplek.

Almadabra de Monteleva. Salinas.



Om 12.55 rijden we in de richting van Cabo de Gata dorp terug.
Onderweg doen we 3 vogelhutten aan. (Eerst de 1e, dan de 2e,
die geen rechtstreeks pad heeft vanaf de weg en dan no 3.) Bij
de 1e terug pauzeren we tot 14.05 en lopen verder naar no 2.



Daar is veel meer te zien dan bij de andere twee: naast Europese flamingo´s,
Steltkluten, Geoorde futen, Bergeenden, strandlopers, Dunbekmeeuw en
Roodborsttapuit.
We rijden om 14.50 terug naar de observatiepost aan de westzijde van de Salinas.
Naast de eerder genoemde watervogels zien we nu ook enige Kluten.

Flamingo, Phoenicopterus roseus.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.

Cabo de Gata dorp.



We zetten de camper op een betonnen plateau aan de oostzijde
van het dorp en lopen we de boulevard op en neer, 15.10. Het
café restaurant is vol binnen, buiten zitten twee mensen dik
ingepakt weg te waaien.
Om 15.40 gaan we naar binnen. De lucht is aardig zwart
geworden en er vallen warempel enkele druppels regen.
Om 6 uur maak ik nog een foto van de zee in het licht van een
reeds laag staande zon. Wat later krijgen we dan in het droogste
stukje Spanje een fikse regenbui!

Steltkluut, Himantopus himantopus.

Salinas de Acosta.

Cabo de Gata dorp.



02-08.pdf

