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18-02-'12. Fuengirola - San Pedro de Alcántara.
Om 10.30 met 3696 km achter de rug, rijden we vanuit een
bewolkt Fuengirola weg. De verbindingsweg vandaag is de
linke A340. Link omdat er 80 km/hr gereden mag worden met
vele opritten van 0 m lengte!
In La Cala de Mijas lopen we over de markt op een groot open
veld langs de A340. Mandarijnen, venkel, bananen, 2 grote
Raff-tomaten en drie pandora-bedels zijn de buit vandaag. De
lucht trekt open en het zal de hele dag lekker weer blijven.
11.30 rijden we door naar Torrenueva met een zotte plek voor
een cache, die we liggen laten. (Op een klein ommuurd
"eilandje" met een agaveboompje in een berm tussen grote en
parallelweg.) 11.50 door.

La Cala de Mijas.

Torrenueva. Torrenueva.

Fuengirola.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.



We zoeken een cache op bij toren in Cala Honda aan het strand.
De meeste toegangen naar het strand zijn privébezit!  (Foto’s op
de vorige bladzijde!)
Om 12.35 doen we weekendinkopen bij de LIDL in dezelfde
stad.
13.05 door naar Puerto de Cabo Pino. Daar maken we een duin-
strandwandeling tot 14.15. Deze plek trekt overigens op deze
zaterdag veel volk. Een officiële parkeerregelaar (Maradona-
look alike) zet eenieder voor een fooi op de juiste plaats.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.

Steenloper, Arenaria interpres.

Puerto de Cabo Pino.



We wandelen wat langs
zee af, pikken een cache
op, bezoeken een terras
van een chiringuito op het
strand en proberen enkele
van die martelwerktuigen
aan de boulevard uit.

Om 14.35 rijden we door Marbella met rechts hoge bergen met
toppen in de wolken.
14.55: San Pedro de Alcántara, we parkeren aan een rustige
straat aan de wandelpromonade langs de zee.

Zeeviolier, Malcolmia maritima.

Puerto de Cabo Pino. Argyrolobium zanonii.

Marbella.

San Pedro de Alcántara.



De Britse buurman is met
een boek van Wilbur
Smith bezig. Nog enkele
bladzijden. Later (17.25)
vraagt hij of ons moeder
ook Engelse boeken leest!
Nee dus. (Boek uit een
serie over de
Napoleonitsche tijd:
Cornwall.) Ze hebben 3
schauzers bij zich,
waarvan de oudste 16 is.
De snor van de baas lijkt
op die van zijn honden.

Euphorbia candelabrum. San Pedro de Alcántara.



Uit de wind en in de zon is het overigens nog steeds heerlijk.
We raken in gesprek met de Nederlandse buurman aan de
andere kant en zijn van oorsprong Irakese vriendin, die nu in
Spanje woont. Zijn camper met Belgisch kenteken mag overal in
Europa gekeurd worden! Hij heeft (vindt hij!) een simpele
camper van •130.000! Zo een met zo'n uitschuifkamer! We
hebben wel goede buurt met die twee. Rond 6 uur is de zon
verdwenen en vluchten we naar binnen voor de opkomende
kou.

Gagalactites tomentosa.

Graslathyrus, Lathyrus nissolia.

Bernagie, Borago officinalis. Fumaria agraria.



San Pedro de Alcántara - Torreguadiaro.



Playa de Gualdamina.

San Pedro de Alcántara.



Om 12.15 rijden we verder. Een half uur later gaan we langs een
Repsol station voor de wc. Niets te lozen daar.
Maar wel voor •5 bij camping Parque Tropical. 12.55 -13.10.
(Grote campers kunnen hier niet het terrein op. Zo te zien een
aardige camping met vooral vaste gasten.)
13.25: Estepona. Na de lunch, wandelen we door het
haventerrein met druk bezochte lokalen en een prullariamarkt.
15.05 verder.

19-02-'12. San Pedro de Alcántara - Torreguadiaro.
Van 10 - 12 1,8 km langs het strand oostwaarts op en neer
gelopen naar een cache bij een oude toren aan de Playa de
Gualdamina (èn een oude hamam?).
Terug bij de camper buurten we nog even met buren Peter en
Alham.

Estepona.

Estepona.



Van 15.15 - 15.50 kuieren we door het heel aardige dorp La
Duquesa met mooi fort en enige pittoreske straatjes aan het
centrale plein, waar we een nanocache noteren.

La Duquesa.

La Duquesa.



Na een tijdje in de zon gezeten te hebben, bekijk ik strand en de
rotsen in en aan zee.

Weer op weg zien we vooruit
Gibraltar. Net na de afslag richting
Torreguadiaro, zien we enige
campers aan de kust. Dat komt goed
uit, want de camperplaats bij het
dorp zelf is opgeheven. Een balk op
2,1 m hoogte weert campers van de
parking.
Wij vinden dus toch een mooi plekje
om  16.15 bij die afslag.

La Duquesa.

Gibraltar..

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.

Kust bij Torreguadiaro.



Zwaar geërodeerde zandsteen, ziet er steevast goed uit. Iemand
van natuurbeheer fotografeerd een dode babydolfijn. Verder zie
ik er een dode aalscholver en een sepia. Is dit ook voor dieren
een linke kust?



Kust bij Torreguadiaro.



We zitten nog tot 6 uur buiten, waarbij mij de vele
Roodborsttapuiten opvallen. Verder nog enkele grasmusachtige
vogels, die echter te schuw zijn om vooralsnog op de foto te
krijgen.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.



Torreguadiaro - Casas de Porros.



20-02-'12. Torreguadiaro - Los Porros.
PSV heeft gisteren met 3-0 in Groningen verloren. AZ deed
hetzelfde, zodat ze toch nog samen bovenaan staan qua
punten. Twente kan daar bij komen met de inhaalwedstrijd! Een
spannende competitie dus.
We buurten nog wat met die Eindhovenaren iets verder op. Hun
dochter is ze vanuit Mexico hier op komen zoeken. Tineke krijgt
wat Libeles van haar!
De rest van de morgen brengen we door bij de rotsen rechts en
links aan zee. De vondst is een heremietkreeftje dat de kop van
een kleine sepia in beslag heeft genomen!

Koerieger, bubulcus ibis.

Lavandula dentata.

Kust bij Torreguadiaro.



gestreepte dolfijn, stenella coeruleoalba.



We rijden een immens grote golfresort Aicaldesa op. (Bij
Torrenueva. 12.50- 13.45.)

Met 3788km vertrekken we om 12.25. Opnieuw is het schitterend
weer. (Max. temp. 21,5C in de schaduw.!)

Golfresort Aicaldesa.

Middelste maagdenpalm, Vinca difformis.



We doen er een wandeling
boven de kust. Met  opnieuw
zicht op Gibraltar. Er wordt een
cache opgepikt bij een eenzame
palm. Mooi stukje kust is dat
hier.

Knikkende klaverzuring, Oxalis pes-caprae.

Golfresort Aicaldesa.



Via Santa Margarita (13.55) naar het strand voor La Línea de la
Concepcion, waar we picknicken. 14.45 verder, langs Gibraltar af
over de A7 richting Algeciras.

Strand bij La Línea de la Concepcion.

La Línea de la Concepcion.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola. Bij golfresort Aicaldesa.

Zwartkop, Sylvia atricapilla.



In Los Barrios (groot winkelgebied) bij de Mercadona inkopen
gedaan. 15.50 nog naar Carrefour voor een fluitketel. Die
hebben ze geen! Het worden 20 l water, omdat de tank vrij leeg
is. 16.15 door.

Kuststrook bij Gibraltar.

NP El Cabrito -  Puerto de Bujeo



16.40 - 17.05: Mirador in windmolenpark : (NP El Cabrito -
Puerto de Bujeo) met zicht op Afrika! De cache daar vinden we
niet, de vogelobservatiepost (400 m verder) onthouden we voor
een andere keer, gezien de tijd van de dag.

Windmolens, NP El Cabrito -  Puerto de Bujeo.



Via Tarifa (waren we hier al eens?),
een heel mooi stadje met een
veerdienst naar Marokko, rijden we
naar een groot veld bij Los Porros aan
de Straat van Gibraltar, 10 km van
Tarifa (17.40). Daar staan aardig wat
campers verspreid over een groot
gebied. Morgen verkennen we het
hier wel.

Tarifa.

Tarifa.

Camperplek bij Los Porros.

Camperplek bij Los Porros.
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