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Almería.

09-02-'12. Retamar - Almerimar.
Om 10.35 met 3313 km achter de rug vertrekken uit Retamar.
Tussen de kassen door naar Almería onder nagenoeg
onbewolkte maar (nog?) frisse hemel.
Een vergeefse poging bij Carrefour in Almería te parkeren,
verder dus (11.00).
Bij camping La Garoffa kunnen we niets lozen, hetgeen hard
nodig is. Langs de steile kliffenkust naar Aguadulce, 11.30. Van
11.35 - 12.15 doen we uitgebreid boodschappen bij de Dia%
daar.

Almería.

Aguadulce.
Roquetas de Mar.



Ook bij de camping in Roquetas kunnen we niet terecht. 12.30.
In de haven wemelt het van de kleine fel gekleurde kwalletjes.
Om 14.30 na 2 not founds en de lunch door naar een soort mini-
Fatima: Capella Virgen de Vientos (14.55 in modern en dus
oninteressant west Roquetas).

Roquetas de Mar. Stadion, Roquetas de Mar.

Haven, Roquetas de Mar.

Oeverloper, Actitis hypoleucos.

Lichtende kwal, Pelagia noctiluca



Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.

Kasteel, Roquetas de Mar.

Playa Selena. Mariakapel, Playa Selena.



We rijden ten noorden van de Salinas langs door opnieuw
uitgestrekt gebied van plastic kassen, 15.50.

Een kleine km verder: Playa Serena. We vinden er een plant in
een perkje met een hoop vruchten erin. 15.05.
15.30 vinden we een flink aantal campers eveneens aan Playa
Serena, maar geen plek om te lozen. Diverse gasflessen staan
buiten! De Repsol komt hier 2x in de week langs om gasflessen
te wisselen!

Varenpalm, Cycas revoluta.



Almerimar.

WC en vuil water lozen bij de zeilschool. Zicht vanaf de zeilschool.



We rijden boven langs de rotswand, vanwaar men een 180º panorama heeft op Almerimar.
Foto´s zijn wel tegen het licht in.
We rijden naar de haven en boeken een nacht verblijf daar voor •17,50. We krijgen een
pasje mee om bij de zeilschool (andere kant van de haven) water en wc te kunnen lozen.
Verder sleutels om te kunnen douchen in een van de Marinagebouwen en voor •3,50
kunnen we 24 hr internetten op het hele haventerrein.
Om 17.00 dumpen we dus water en rijden weer terug naar het veel mooiere plekje bij de
Torre. Daar staan we met zicht op de zee en de haven, 17.30.
Na wat gehannes met het internet opstarten gaat Tineke het net op.
´s Avonds heb ik bericht dat het beeldbuisboek uit komt. Maak •30,00 over.

Haven Almerimar.



Almerimar - Guardias Viejas.



10-02-'12. Almerimar- Guardias Viejas.
´s Morgens probeert Tineke nog wat te internetten, hetgeen
opnieuw tegenvalt. E-mail lukt nog wel maar b.v. caches loggen
absoluut niet.
We lopen drie caches in de diverse takken van de haven af,
maar vinden er slechts 1.
12.40 nog even de wc lozen de sleutels terugbrengen naar de
Capitania en weer op pad (3390 km 13.10).

Camperplaats Almerimar.

De besneeuwde toppen van Sierra de Gádor.

Stompkopharder, Oedalechilus labeo.



We vinden een cache aan de kust enkele km´s buiten de
westzijde van de stad bij een van de vele camperconcentraties.
13.40 weer door.
Ook hier het ene na het andere nagenoeg lege
hoogbouwcomplexen.

We kijken bij het Castillo
de Guardias Viejas (XVIII),
dat verwoest werd in de
Napoleontische oorlog en
in 1817 weer werd
gerestaureerd. Van daaruit
goed zicht over de bocht
bij Castell de Ferro.

Castillo de Guardias Viejas.



Lunchen doen we aan het strand in Balerma. Dan lopen we nog
even over de saaie boulevard naar de anndere kant van het
dorp.

Balerma..



15.45 rijden we terug naar die laatste
camperplek,waar we een kwartier later ons
nestelen op een braak liggend veld bij zee
Playa de los Baños bij het dorp Guardias
Viejas.
De stoelen gaan buiten en we zitten in een
heerlijk zonnetje te bakken. Tineke stuurt
Co en Riet in Castell de Ferro een SMS dat
we morgen daar aankomen.
Tegen half zes begin ik mijn foto´s, Tineke
komt een 3/4 hr later binnen.

Balerma. Castillo de Guardias Viejas.



Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.

Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.

Blauwborst, Luscinia svecica.

Blauwborst, Luscinia svecica.

Adra.



Guardias Viejas - Castell de Ferro.



11.40 rijden we dan deze stad door, waar op het ogenblik een
Valentijnsmarkt aan de gang is.

11-02-'12. Guardias Viejas- Castell de Ferro.
Met 3416 km op de teller rijden we 10.45 van de camperplaats
weg. We volgen de kust richting Adra. Net voor deze stad doen
we boodschappen bij de LIDL.

Adra.



Door opnieuw "mar plastic" rijden al snel vrij hoog boven de
kust. Dorpjes zijn meestal lastig te bereiken, omdat ze tussen
doorgaande weg en strand ingeklemd zitten. De IGO wil ons
steeds de A7 opsturen en wij negeren dat steeds. Toch rijden
we opeens naar Albuñol. Daar dat een flinke omweg zou
opleveren, draaien we om (11.50) en rijden langs een brede
rambla terug. Terug op de 340a, na  Los Yesos en Mamola,
zitten we plotseling toch op de A7. Afslag naar Castillo de
Baños gemist.

A345.

Castello de Huarea.

A340.



Via een vrij lange tunnel rijden we om 12.30 Castell de Ferro
binnen en even later worden we door Co, Riet en hun
kleindochter Sandy op camping Huerto Romero begroet. Sandy
is een week op visite geweest. We kennen haar van Co´s trotse
verhalen van zijn kleindochter, die machiniste is bij de Belgische
spoorwegen. Ze moet trouwens maandag weer aan het werk.
Wij gaan echter eerst nog even naar de weekmarkt hier om
mandarijnen en groene tomaten te halen (geen Raff!). Verder
koop ik 3 cd´s (•6,--) met flamengo. Mooi niet dus zoals achteraf
blijkt! Een blijkt zelfs Italiaans te zijn! Een andere gaat over een
rocio, een Mariabedevaart?
De middag kleppen we gezellig door. Pas op het eind van de
middag lopen we naar de Torre de Cambrils (16.55) voor een
cache, die we overigens niet vinden. Buiten de zon en in de
wind is het heel fris geworden. Opmerkelijk overigens zijn de
vele auto's, die ondanks het parkeerverbod op het strand staan.

Castell de Ferro.

Torre de Cambrils. Torre de Cambrils.

Huerto Romero.
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