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Beoordeling: * Nauwelijks de moeite  ** Nu je er toch bent, geen omweg 
waard  *** Da’s goed!  **** Ai Caramba! 
 
Dag 1 : 23-09-07: Treinrit: Brugge → Barcelona 
Met de trein van Brugge(IC)→Lille(TGV)→Parijs Noord(RER)→Parijs gare de 
Lyon(TGV)→Montpellier(TALGO)→Barcelona. 
 
Via internet een tweepersoonskamer gereserveerd in Barcelona.  Rond 21u30 stappen we uit de 
trein in station Barcelona Francia, zonder reisgids over Barcelona kunnen we niet onmiddellijk ons 
pension terugvinden.  De taxichauffeurs en inlichtingen in het station vertikken ons eerst te 
helpen, leuke eerste kennismaking, dank u.  Na een half uur sukkelen kregen we dan toch bijstand 
van een welwillende taxibestuurder.  De taxirit kost 8€45.  Het is druk in de stad, er is een 
festival ter ere van de Heilige maagd.  De meeste hotels zitten vol.  Ons hotel valt wat tegen: 
duur maar netjes, op straat zitten er heroïnejunks en straatmadelieven met begerige ogen te 
kijken. 
 
Dag 2 : Treinrit Barcelona→ Malaga 
Eindeloze rit door het dorre en kale, eerder monotone Spaanse binnenland.  Eigenaardig, maar 
hier groeit bijna niets (de oogst is al lang binnen), tot in een meer opeens een tiental flamingo’s 
opduiken… 
Vertrek om 8u30, aankomst rond 21uur. 
 
In Malaga waar het ondertussen donker is, slenteren we door de straten op zoek naar de 
bushalte voor bus 14, we willen naar de jeugdherberg.  Uiteindelijk vinden we de halte, nemen de 
bus (1€ pp) en merken dat we drie haltes verder al aangekomen zijn!  We waren misleid door de 
kaart in de trotter, die nu blijkbaar al begint streken te krijgen. 
Avondeten in een succesvolle snackbar om de hoek.  Heerlijk San Miguel bier! 
 
Dag 3: Malaga→Ojen→Istan→Casares→Ronda. 
Lekker ontbijt in het jeugdhotel.  Met een taxi rijden we tot in de buurt van de luchthaven waar 
we toevallig op het kantoor van Malaga Car stuitten.  We regelen zonder veel problemen onze rit 
en stuiven weg.  We verlaten Malaga in de richting van het Zuiden, de hoorn van Spanje.  Aan de 
overzijde van de straat van Gibraltar: de donkere bergen van Noord-Afrika.  Schitterende 
zichten langs deze drukke kustweg.   
Eerste halte, een beetje in het binnenland verborgen: Ojen*: Mooi van ver, maar van dicht niet 
veel soeps.  Volgende stop: Istan***:  Prachtig wit dorp met leuke straten, gekend voor zijn 
talrijke bronnen en fonteinen.  Echt wonderlijk!  We volgen een stofweg (vanuit het hotel 
vertrekken, links van het grote hotel op de top) en maken zo een rit in de Sierra de Las Nievas.  
We picknicken en rijden al snel terug.  Weinig waarnemingen. 
 
Terug op de drukke kustsnelweg en een half uur later rijden we over bergkammen naar  
Casares ***: Schitterend op een klif gelegen witte dorp met weidse gezichten!  Een grote kans 
op het bekijken van talrijke en indrukwekkende vale gieren.  Leuk dorp om even te verpozen, net 
“off the beaten track”. 
We verlaten Casares en rijden richting Gaucin over een schitterende panoramische route tot in 
Ronda****.  Voor het avondeten nog even in een park gewandeld.  Het leidt tot een schitterende 
klif met vergezichten.  Onvergetelijke zonsondergang. 
 



 

Dag 4: Ronda 
Gisteren al een voorproefje gehad van deze leuke kleine stad.  Vandaag het echte werk.  Sophie 
en ik laveren door straten met heiligenbeelden, witte gevels, prachtige gietijzeren balkons… 
Eerste halte: Plaza de Toros en het aanpalende museum ***: mooiste arena van Spanje en echt 
wel de moeite.  Heel luchtige architectuur en waardevolle voorwerpen.  Mis de schitterende 
collectie musketten en pistolen niet. 
We steken de Puento Nuevo*** over en komen in hartje oude stad, omgeven door afgronden en 
versterkingen.  Leuke steegjes met musea en panoramische zichten.  We houden de afdaling tot 
de voet van de Puento Nuevo voor later, als het namiddaglicht minder scherp is. 
We zakken af richting Moorse baden * en Romeinse Brug **, vervolgens stijgen we terug richting 
Plaza Duquesna de Parcent *, waar we bij wijze van middageten enkele tapa’s verorberen.  De 
middaghitte drukt ons in een semi-comateuze toestand en we rusten wat uit in het gras van het 
park aan de kliffen. Rond 16u30 daal ik af tot onder de Puento Nuevo***, een leuke wandeling 
met schitterende zichten!!   
 
Dag5 : Ronda → Setenil → Grazalema → Zahara de la Sierra → Arcos. 
Niet te vroeg uit de veren vandaag en oef, de auto staat nog op zijn plaats. 
We tanken diesel en rijden naar Setenil***:  Mooi dorpje in een kloof waarvan de huizen aan de 
rotswand geplakt lijken.  Na een kleine wandeling langs het water rijden we tot Grazalema***.  
Daar wacht ons weer nauwe straten en vergezichten, god wat is Andalusië schitterend!  Her en 
der steken de onvermijdelijke Britten het hoofd boven water.  Gelukkig zijn de bierdrinkende 
dikbuikexemplaren aan de Costa gebleven.   
We lunchen tapa’s voor 16,80 euro in Bar Zulema, kleine bodega in Grazalema: Kipfilet met ei en 
frietjes, varkenstong, gehaktbal van het huis, calamares, bloedworst, brood en 3 drankjes.  We 
kregen het met moeite op.   
Na een korte wandeling door het witte dorp rijden we door de Sierra de Grazalema tot Zahara 
de la Sierra***: Heel mooie vergezichten over uitgestrekte natuurgebieden.  Ik stop even 
onderweg en pluk verse vijgen uit een verdwaalde boom.  Lekker! 
In Zahara stopt Sophie aan en terrasje terwijl ik de heuvel bedwing waarop de Moren een fort 
gebouwd hebben.  Dit dorp was één van de laatste Islamitische bastions van hun teloorgegane 
provincie Al-Andalus.  Vanop de top van de toren bewonder ik het prachtige turquoise meer in de 
diepte van de vallei.  Het wordt stilaan avond als Arcos de La Frontera**** in het zicht komt.  
Het dorp met mooie historische kern als een citadel nodigt uit… 
Ik probeer met de auto in het centrum te komen maar raak verdwaald en bijna vast in de nauwe 
stegen.  Ik zweet parels en Sophie stresst.  Shit!  Gelukkig is een vriendelijke Spanjaard nooit 
ver om een achteloze toerist op het juiste pad te helpen.  Een andere inlander komt aangereden 
en merkt dat ook hij vast komt te zitten.  Hij gesticuleert en roept luid.  De man naast me blijft 
ijzig kalm en zegt: “Geen zorgen, hij is de toro rojo van het het dorp”.  De driftkikker als het 
ware.  
Aan de andere kant komen we terug de stad uit, maar ik moet helemaal terug rond rijden.  We 
vallen op een hotel en boeken een kamer.  Mooi hier.  Na de douche een korte wandeling in het 
centrum.  Ik vraag mij ondertussen af hoe al die auto’s hier komen, mijn Vlamingenverstand komt 
te kort… 
Schitterend centrum en ook prachtige mirador.   
We zakken af naar de vallei en volgen wat dames die als flamencodanseres verkleed zijn.  Het is 
Feria in de benedenstad.  Kermis met eettenten en muziek.  Wij eten tussen de massa en nemen 
foto’s van de folklore!  Schitterende afsluiter. 
 

 



 

Dag 6: Arcos → Vejer de la Frontera → Tarifa. 
Vannacht gewekt door de buren die “op grote manoeuvres” waren.  Gezellig. 
Het hotel was zoals afgesproken zonder ontbijt.  Buiten waren de tekenen van de feria nog 
zichtbaar.  Iemand had een hoopje kots voor de auto gedeponeerd.  Ook gezellig. 
Na een kleine aankoopstop rijden we naar de Lago de Medina***, een meer naast Jerez de La 
Frontera, gekend voor zijn rijke vogelpopulatie.  Eenmaal ter plaatse worden we overvallen door 
een geweldige stank.  De natuurbeschermers hier hebben de exotische en dus ongewenste vis uit 
het meer gedood door simpelweg het hele meer te vergiftigen.  Daardoor ligt alle vis nu te 
rotten.  Benieuwd of de vogelpopulatie daar onder zal lijden.  Op het eerste gezicht valt het nog 
mee, de meeste variaties komen nog steeds voor, maar op langere termijn… 
12u30:  We rijden verder naar Vejer de La Frontera***: terug de nauwe straten, de 
vergezichten, het hele succesnummer.  We eten lekkere tapa’s in een kleine bar.  Dit is Andalusië!  
Jammer dat de bewolking een beetje het licht verpest. 
15u00: Verder naar het vissersdorp Barbata*, te vergelijken met Zeebrugge: beetje ruw, weinig 
charme.  In Tarifa*** rijden we rond in de bovenstad op zoek naar een hostal: overal 60€ en 
duurder, zonder ontbijt.  No way.  Ze rekenen nog op ’t hoog seizoen blijkbaar.  Overigens, 
september-oktober is tussenseizoen, maar hotels kunnen toch nog redelijk vol zitten. 
De rand rond het centrum hier lijkt wat “ruig”.  De jeugd zit stoelen van het 3de verdiep te 
werpen…  In de benedenstad, die volledig ommuurd is vinden we terug nauwe witte straatjes, 
kerken en pleintjes… 
De surfers die hier in grote groepen neerstrijken hebben leuke vega-restaurantjes, tattoo-
shops, loungebars en sieradenwinkels ingevoerd.  Een beetje een backpackerssfeertje hier en 
een leuk nachtleven.  Nog even bevestiging vragen of we morgen met de boot zullen uitvaren (op 
zoek naar mariene zoogdieren alias dolfijnen en walvissen).  We eten in Café Central: geweldige 
“Choco”: gebakken inktvis… 
 

           
                          Koninginnepage, Istan                     Onbekende libel, Lago de Medina 
 
 
Dag 7: Tarifa. 
Om half negen staan we fris op straat, maar er is geen mens te bespeuren.  Geen café open om te 
ontbijten... ‘t is zondag.  We houden het nog een half uurtje vol en vinden dan toch nog een zaak 
die zijn tafels (met tegenzin) uitzet.   
We waren ingeschreven voor de walvisvaart op zee (zie onder “geboekte tours”).  Het bureautje 
waar we hadden afgesproken was heel dichtbij.  De rondvaart ging echter niet door wegens de 
deining (tgv de zomerstorm van gisterenavond).  We konden om 11u15 of 14u15 nog eens 
terugkomen.  Na een wandeling langs de haven waar we bijna een verliefd koppel tussen de 
steenblokken betrapten staan we terug om 11u15 aan het bureautje.  Terug uitstel. 
Sophie en ik kopen een belegd broodje en rijden naar de Romeinse archeologische site van Baleo 
Claudia**.  Wij die in vorige reizen al erg verwend waren geweest vonden dit maar een flop.  
Bijna alleen de grondvesten van de nederzetting zijn bewaard gebleven.  Terug in Tarifa kunnen 



 

we nog net op de boot van 14u15 springen.  Na een kleine introductie over de soorten 
zeezoogdieren (walvissen en dolfijnen zijn geen vissen, zij ademen door longen en niet door 
kieuwen zoals haaien) trekken we de straat van Gibraltar in.  Marokko lonkt aan de overkant en 
de lucht wordt zonnig.  Eigenaardig te denken dat deze paar  kilometers de enige mariene 
toegang is tot de hele middellandse zee…   
Na een half uurtje varen: ORKA’S!  Wat een geluk!  Normaal worden ze maar in juli en augustus 
gezien wanneer de tonijn op trektocht is.  We naderen ze tot op minder dan 10 meter.  Geweldig!! 
Verderop komen we nog een familie GRIENDEN tegen, die met hun trage zwemwijze en platte, 
botte voorhoofd soms rechtop in het water staan om eens goed te loeren.  
De laatste, de TUIMELAARS zwemmen als afsluiter net naast de boot.  Ook de Jan-van-Genten 
en stormvogels passeren de revue, al was dat meer voor mijn eigen plezier.   
 
Terug in Tarifa zijn Sophie en ik kortstondig getuige van een stijlvol maar chaotisch huwelijk aan 
de kerk: mooi koppel maar toch anders dan bij ons.  Sommige dames waren traditioneel gekleed.   
We dineerden ondanks de aanlokkelijke en hippe zaken in Restaurante Villanueva, Avenida de 
Andalucia 11, waar we snel bediend werden.  Het interieur was maar matig maar de gazpacho en 
tonijnsteak ongeëvenaard.  De mama des huizes wierp af en toe een blik over de onderdanen… 
Geef acht! 
Ons komplimentje over het lekkere eten klom tot het hoogste echelon… 
 
 

        
                   Kaart straat van Gibraltar                          Roodborsttapuit, Baleo Claudia 
 

                 
                    Kijkende Griend, Tarifa                                           Orka’s, Tarifa 
 



 

Dag 8: Cadiz en uitstap naar Arcos 
In een klein uurtje reden we Cadiz*** binnen.  Eerst over een lange en niet zo mooie laan door 
het nieuwe gedeelte waarna het oude gedeelte ons een verademing lijkt.  Mensen met de wagen 
kunnen rond het station gratis parkeerruimte vinden.  
Schitterend uitgestrekte moerassen rond de stad.  Ik zal eens moeten terugkomen… 
Cadiz is een autoluwe stad met hoge –beetje Victoriaanse- huizen met patio’s en balkons.  Hoewel 
er weinig te zien valt, hangt er toch een aangename sfeer.   
We flaneren kortstondig rond en rijden rond 15 uur terug naar Arcos De la Frontera waar we een 
aantal dagen terug al waren.  Reden: de San Miguel Feria die vandaag tot zijn hoogtepunt komt.  
Sophie en ik wilden al lang eens een echte corrida zien.  Niet uit wreedheid, maar meer uit 
nieuwsgierigheid en vooral om een goed oordeel te kunnen vellen.  In Arcos liepen de straten 
stilaan vol.  Dames in flamencokledij en mannen met traditioneel zorro-kostuum flaneren door de 
straten.  Sophie en ik zijn getuige van een flamencodanswedstrijd, op indrukwekkende wijze 
gedragen door het publiek.   
Een uurtje later zitten we in een halflege corrida (35€ pp).  Opvallend dat de arena niet vol is.  
Zou het entreegeld te duur zijn of beginnen de Spanjaarden zich stilaan tegen hun eigen 
tradities te keren?   
 
Verloop van de corrida: 
Met trompetgeschal wordt de woeste stier binnengelaten.  Een aantal matadors lokken ‘m van de 
ene kant van het veld naar de andere.  Daarna komt de piekenier op paard gehesen ten tonele.  
Het paard is door zware doeken beschermd en hij is bovendien geblinddoekt.  De stier valt aan 
en wordt in de rug (tussen de schouderbladen) gestoken.  Het bloed stroomt. 
De hulpmatadors komen op.  Voor het volgende is veel moed vereist:  zonder doek (dat de stier 
aantrekt maar ook afleidt wanneer hij te dicht komt) lokken de hulpmatadors om beurt de stier 
naar zich toe.  Wanneer hij aanstormt lopen ze langs het dier heen en planten ze twee stokken 
(met scherpe metalen punt) in de schouders van het rund.  Dit wordt 3 maal uitgevoerd.  Deze 
fase is voor beginnende matadors van belang.  Hier maken ze met een geslaagde actie naam en 
faam.  Het gebeurt ook dikwijls dat er schande over wordt gesproken, want er wordt veel gemist. 
Dan zijn we klaar voor de hoofdact: de hoofdmatador die het dier ten dode zal brengen komt ten 
tonele.  Met een rode doek wordt de stier gelokt.  Nu begint het spel van doodsverachting tussen 
matador en stier.  De matador brengt onder begeleiding van “olé’s” de stier zo dicht mogelijk bij 
zijn lichaam en neemt risico’s.  Bij één van de voorstellingen van vandaag werd een matador 
overmoedig en werd hij eens goed op de hoorns genomen, zonder erg (voor de matador).   
Ondertussen wordt de stier hevig bloedend afgemat.  De stier hangt te blazen, met uithangende 
tong. Soms ontlast hij zich.  Het is een strijd tot der dood, en de stier weet het. 
De matador zal met een degen de doodslag toedienen.  De bedoeling is het degen tussen de 
schouderbladen helemaal tot in de longen te stoten.  Als dit niet lukt (meestal niet onmiddellijk) 
moet men opnieuw proberen.  Als het blijft mislukken wordt overgegaan tot de genadeslag: de 
stier wordt door verschillende matadors in het nauw gedreven waarbij wordt geprobeerd de 
snoet tegen de grond te houden.  Met een ander degen wordt nu in de nek tussen de wervels 
gestoten waardoor de dood meestal onmiddellijk is.  De hulpmatadors “porren” er met kleine 
messen nog eens in om zeker te zijn.  Het dier is dood, de strijd gestreden.   
De matador krijgt na afloop meestal de staart en de oren overhandigd en werpt ze in het publiek.  
Hij doet een ereronde en als hij goed “vocht” krijgt hij bloemen, hoeden en sjaals toegeworpen. 
 
Het moet gezegd zijn: dit is een wreed spektakel.  Bij de dood van de eerste stier (totaal 6) 
waren Sophie en ik verbijsterd en verdrietig.  Maar het went (helaas helaas). 



 

Mijn mening omtrent corrida’s is na afloop niet eenzijdig voor of tegen te formuleren.  De 
matadors riskeren echt hun leven en tonen moed waar maar weinigen over beschikken.  Hoewel 
het kweken van stieren voor het opvoeren in de corrida pervers lijkt ware ook dit te simpel te 
stellen.  Deze stieren zijn afstammelingen van onze eigen Europese oeros (uitgestorven), en 
hebben in de corrida en bestaansreden gevonden.  Zonder corrida zou de soort helaas op sterven 
na dood zijn.  Andere huisdieren (houtlands schaap bij voorbeeld) bevestigen de trend: zonder 
broodwinning mag de soort veel te dikwijls verrekken… 
 
Dag 9: Cadiz. 
Vandaag sinds lang uitgeslapen.  We bezoeken de kathedraal niet: 4€ pp. voor een kerk waar 
netten het hele plafond afspannen.  Nop.  De toren** en de daarbijpassende kelders* uit de 
Romeinse tijd doen we wel.  Het zicht is wijds. 
Sophie en ik wandelen door de straten en vinden vele monumenten gesloten.  De mercado central 
is in verbouwing, de mooie kapel van het hospital de Mujeres eveneens.  We spenderen de 
namiddag in de buurt van het palacio De San Sebastian (in de haven) dat voor het publiek 
afgesloten is.  Hier vind je stranden, vissersbootjes, een mooie pier… 
Lekker om te lezen, schrijven, nietsdoen. 
 
Dag 10: Sevilla – baaldag. 
Een uurtje rijden om de rand van Sevilla te bereiken en een half uur om het hotel te vinden!  Wat 
een verkeersschaos!  We parkeren in een ondergrondse parking in de buurt maar we rekenen uit 
wat ons twee dagen hier parkeren zal kosten en het doet ons slikken: 84€! 
We zullen de wagen straks moeten verplaatsen.  Na wat omzwerven komen we aan in het hostal 
van onze keus: Casa Sol y Luna, waar we worden ontvangen door de barones des huizes: een 
stijlvolle en sexy veertigster die ons met veel autoriteit vraagt om om 14 uur terug te komen, het 
hotel wordt namelijk op dit ogenblik schoongemaakt.  We eten wat in de buurt en checken in. 
Daarna zoeken we vruchteloos naar een lavenderia (wasserette).  In het hotel willen ze de was 
wel doen, maar de droger is defect.  We zien wel. 
Terug het verkeer in met de wagen.  De ondergrondse in de Plaza de Armas is al heel wat 
schappelijker, maar een heel stuk verderop.  Twee dagen parkeren zal ons 18€ kosten. 
Sophie en ik willen nog voor 17 uur in het Casa Pilates binnenraken, aan de andere kant van de 
binnenstad.  We vinden de juiste bushalte eindelijk en wanneer we willen opstappen worden we 
naar een andere bus gestuurd.  De busrondes zijn blijkbaar veranderd, maar de netwerkkaarten 
zijn dat tot op heden vooralsnog niet!  
Op de juiste bus gezeten dropt de onbeschofte, halfblinde (hoe doe je dat om te rijden?) en 
arrogante bestuurder ons 4 haltes voorbij de bestemming.  We hadden het nochtans zo lief 
gevraagd meneer.  Klootzak!   
Ander minpunt, mijn stadsplan klopt niet helemaal en zodoende is het ruim na 17 uur wanneer we 
in Casa Pilates** toekomen.  Het is natuurlijk niet gratis, zoals in de boekskes vermeld: 5€ voor 
de benedenverdieping, 3€ voor boven!  Een arrogante gidse leidt ons rond in de matig 
interessante salons met matige schilderijen.  De benedenverdieping is met zijn patio’s, fraaie 
tegels en standbeelden wél de moeite. 
We eindigen de avond in de regenachtige shoppingsstraat Sierpes*** waar we toch wat leuke 
aankopen kunnen doen.  Dineren doen we in het oude en klassevolle “Bar Europa”, waar het eten 
lekker, de vrouwen mooi en de mannen homo zijn.  Wat een homopopulatie hier trouwens, het is 
zeker niet verkeerd te stellen dat één derde van de mannen in deze buurt gay zijn.   
 



 

Dag 11: Sevilla 
Vroeg op, ontbijt in Bar Europa en op weg.  We wandelen rond de brede straten rond de 
kathedraal en wachten tot deze open gaat.  Een massa toeristen staat eveneens te wachten.  We 
kijken ondertussen naar de kolonie kleine torenvalk die hier op de toren leeft; een ware 
zeldzaamheid, een term in Europa!  Even overwegen we later terug te komen, maar de 
kathedraal****  is binnen zo groot en groots dat de massa er niet echt opvalt.   
Binnen slenteren we niet te lang, eerst de Giraldo toren*** op, zo ontlopen we de grootste 
hordes.  De toren was vroeger een minaret vanwaar nog op vandaag een schitterend zicht te zien 
valt.  Terug beneden bewonderen we het graf van Columbus***.  Er wordt gezegd dat Columbus 
wel op 7 verschillende plaatsen is begraven.  Laat ons duidelijk zijn: dit is de enige echte en 
onderzoek bewijst dat hij er ligt!  Mis de schatkamer*** vol goud, smaragd en robijnen niet. 
Tonnen zilver ligt er hier, ongelofelijke versieringen.   
 
De tijd vordert en Sophie en ik wandelen richting Mercado De Triana ** waar we een handvol 
olijven, tomaat, ham en brood kopen.  We picknicken langs de rivier Guadalqivir, levensader door 
het dorre Andalusië.   
Vervolgens bezoeken we het Alcazar ***: paleis waar verschillende stijlen elkaar terugvinden.  
Moorse stucwerken, fijne Andalusische tegels, Gaudi architectuur, barok, gothiek enz.  Een 
mengeling waarvan ik vooral de Moorse invloeden kon lusten.  Toch geen hoogtepunt aller tijden, 
maar ik weet het, we zijn de voorbije jaren qua wereldwonderen al verwend geweest.   
Uitgedroogd zoeken we in de Santa Cruz wijk een terrasje.  Dat lukt vrij snel.   
De wijk Santa Cruz ***: is een oude wijk vol nauwe straatjes, een beetje te vergelijken met de 
buurt rond het begijnhof in Brugge.  Denk er alleen de zon, citrusvruchten, vrolijke patio’s en 
goedkope drankjes bij…      
 

   
                 Corrida in Arcos de la Frontera                   Arcos de la Frontera 
 
 
Dag 12: El Rocio – nationaal park “La Donana”. 
Om 8 uur op, maar echter véél later de stad uit.  Moeilijk een taxi te vinden naar de Plaza de 
Armas, maar het lukt.  Rond de middag zijn we in El Rocio*** (foto voorpagina), een 
surrealistisch vlak dorp met brede zandstraten, mooie kerken en huizen.  Het lijkt op een 
cowboydorp met saloons en paarden.  Over paarden gesproken, dit is de paardenstad bij uitstek.  
Overal ruiters en karren, daarom wordt geen asfalt gelegd een dit is ook de reden waarom voor 
ieder huis barrières staan waar de caballero’s hun ros kunnen achterlaten.  Nog een weetje over 
El Rocio: jaarlijks is er een bedevaart ter ere van de Virgen van El Rocio.  Liefst EEN MILJOEN 
bedevaarders komen hier op af.  Vele broederschappen (waaronder eentje uit Brussel) hebben er 
huizen met een klok aan de gevel hangen.   
Naast het dorp ligt een mooie marisma of moeras, met een indrukwekkende verzameling 
watervogels (neem een goede verrekijker mee).  We picknicken er en zoeken een hostal in de 



 

zandstraten.  Na zichzelf versterkt te hebben rijden we rond in de buurt, op zoek naar herhaling 
van het prachtige meer van El ROcio.  Er staan een aantal reservaten in de buurt aangeduid, maar 
wanneer we er toekomen blijken alle plassen droog te staan.  Hoewel de streek mooi is hebben we 
geen tijd uitgebreide wandelingen te maken, wat jammer is.  
Terug in El Rocio boek ik een toer door het Donana Park **, met gids en jeep in een lokaal 
bureautje.  Wat eerst wat tegenviel (ik zat achteraan in de jeep en kon door mijn lengte amper 
door het venster kijken) viel aan het eind van de rit meer en meer mee.  We zagen toch nog een 
aantal schitterende dingen, en hoewel mijn medereizigers zich dood verveelden begon ik er meer 
en meer plezier in te krijgen.  De gidse, Anna, had biologie gestudeerd en leek redelijk bij de 
pinken. 
Avondeten bij Maria, redelijk centraal in het dorp: olijven, brood, patata’s con ajoli, 2 cerveza, 3 
sprite, 1 carne con tomate, 1 dorada en 1 flan voor 37 euro. 
 
 

       
                          Zwarte Ibis, El Rocio                          Huiszwaluwkolonie, El Rocio 
 
 
Dag 12: El Rocio → Cordoba, smeltkroes van culturen? 

 
“Cordoba is de stad van de tolerantie, de smeltkroes van culturen”. 

 
Vroeg uit de veren om nog eens over het meer te turen, maar een dikke mist verpest het voor 
me.   
Dan maar naar Cordoba ****.  In 2 uur waren we in de stad, maar we konden er geen hostal 
vinden.  Gedurende drie volle uren liepen we geladen met de hele bagage over de hete straten tot 
we eindelijk ons meug vonden.   
Na ingecheckt te hebben wandelen we wat rond in de Joodse wijk **, zogezegd voorbeeld voor 
het samenleven tussen culturen.  Wat ik zag had evenveel Joods als het percentage Judaïsme in 
een krop sla.  Een verlaten synagoge met de desbetreffende kaars zonder indruk te wekken dat 
er veel volk over de vloer komt, dat was het.  Nu ja, mooie buurt toch, maar erg toeristisch.  De 
ene souvenirwinkel staat er naast de andere.  Zigeunerdames met gouden tanden en een armzalig 
kind om de arm schooien om een euro.  Het kind likt aan ijscrèmes en de pooier-gipsies rijden 
met hun dikke audi door de straten om hun onderdanen te controleren.  Veel Joden of andere 
bevolkingsgroepen zijn hier niet echt te zien.  De synagoge kon maar maximaal voor 30 mensen 
plaats bieden.  Multicultuur in de boekskes, ’t is mooi toch?! 
 



 

Cordoba is in vergelijking met Sevilla veel minder “grootstad”.  Minder verkeer, kleiner, maar ook 
een stad waar de toeristische industrie al een deel van het stadsleven heeft “opgegeten”.  Toch 
zeker de moeite waard en niet te missen: de schitterende patio’s, nauwe straten en schitterend 
smeedijzerwerk en massieve deuren, de pleintjes en de kerken.  Hier en daar herkent men 
inderdaad moorse motieven, maar multicultuur?  Ooit geweest misschien. 
 
Dag 13: Cordoba. 
Laat op, ontbijt gepast, rond half één op een terrasje geluncht.  Bijna geen Spanjaard te 
bespeuren.  Na de lunch een vlug gratis bezoek aan het archeologisch museum**, alleen in het 
Spaans info te krijgen over een verzameling kapittels, sarcofagen, beelden, mozaïeken.  Niet mis. 
 
We wandelen richting ons voorlopig hoogtepunt van de reis: De Mezquita ****: een tot kerk 
omgebouwde moskee.  Een mooi patio-plein met kanaaltjes (diende voor het ritueel wassen van de 
voeten voor het gebed), met appelsienbomen en fonteintjes. 
Binnen (ingang 8€ pp) is de zuilengang van deze oord werkelijk prachtig!  De Moren hebben 
indrukwekkend werk geleverd!  Enig minpunt is dat de katholieken her en der kapellen en 
Christusfiguren hebben toegevoegd, maar het valt nog enigszins mee. 
In het midden staat een werkelijk prachtige kleine kerk, dat van de rest van de zuilengalerijen 
vakkundig is gescheiden: altaar met preekstoel, zitjes voor de broeders, allemaal in mahoniehout 
uit Cuba, prachtige plafonds.  Verschillende stijlen (barok, renaissance, enz.) worden gemengd, 
maar het vormt een mooi geheel.  In één woord: hoogtepunt! 
 
Na de mezquita wandelen we nog wat rond in de stad en we eten een lekker ijsje.  Relax.   
Avondeten in “Taberna Casa Bravo” bij de Puerte Almodovar.  Gigantisch lekker en goede 
Andalusische muziek: topadres! 
 
 

   
                    Mezquita in Cordoba                        Kathedraal van Sevilla 
 



 

Dag 14: Cordoba → Baëza en Ubeda → Cazorla. 
Vroeg uit bed, de auto staat ver geparkeerd.  Twee uur rijden tot Baëza *.   
Even onderweg gestopt voor en bomenrij met en paar duizend koereigers in, die net van een 
nachtje slapen ontwaken en stelselmatig hun vertrouwde slaapplaats verlaten.  Indrukwekkend!  
Baëza kan ons niet echt bekoren.  Vooreerst zijn de straten leeg (hup ’t is weeral zondag), de 
stadskern is helemaal niet zo bijzonder.  Sophie en ik bezoeken er wel de kerk en ik beklim er de 
toren **, vanwaar een schitterend zicht over de olijfbomen in de vallei mij wacht.  Verderop 
vinden we een internetcafé waar we eindelijk eens tijd konden nemen om te mailen.   
In Ubeda *** dat een tiental kilometer verderop ligt merken we evenzeer dat alles uitgestorven 
is.  Maar de monumenten zijn hier wel mooi: massief, geel en statig.   
Sophie en ik maken een leuke wandeling rond de versterkingen van de stad en kijken kilometers 
ver over de olijfboomgaarden, met op de achtergrond de bergen van de sierra. 
We lunchen op de grote markt en rijden stilaan door tot Cazorla ***, waar we op Camping-
Cortijo San Isicio door de Nederlandse eigenares goed worden ontvangen.  Ik liet mij hier lokken 
door de Trotter die beweerde dat hier een ecologische boerderij zou zijn en dat de heer des 
huizes trips in de bergen organiseert.  Niets van dit alles klopt: het betreft een gewone camping 
waar huisgemaakte foldertjes kunnen verkregen worden met wandelingen in de buurt.  Goed, een 
beetje ontgoochelend maar soit.  De eigenares verwijst ons voor logement (wij hebben geen tent 
mee) naar het oude plein in het centrum van het dorp waar men een appartementje kan huren.  
We vinden het al snel en happen toe (meer info: zie logies).  Sophie en ik voelen ons hier als 
koningen.  Uit het venster zien we zo het marktplein van het dorp, hogerop oude ruïnes, en nog 
hogerop een machtig zicht over de bergen.  Ons vakantiegevoel laait hier hoog op. 
We eindigen de avond in een bodega aan de andere kant, waar we van de toog tapa’s eten en 
kijken naar Spaans voetbal…  Bijna even goed als dat van Cercle Brugge. 
 
 
Dag 15: Cazorla en omstreken, bezoek aan “El CHorro”. 
In de voormiddag verhuizen we van ons appartementje aan de Plaza Santa Maria naar een basic 
bungalowtje in de Camping (zie lijst onderaan).  Het zicht vanop het terras is mooi maar kon 
beter.  Slechte oriëntatie en het planten van bomen voor het uitzicht is ook niet zo’n goed idee.  
De verlichting binnen is onvoldoende en geeft een ongezellige indruk.  Maar de minislaapkamer 
met het venstertje bevalt me dan wel weer: geweldig knus! 
Voor het eerst kunnen we vandaag zelf ons eten koken.  Sophie loopt om boodschappen en vindt 
echter met veel moeite de nodige ingrediënten voor het avondeten.  We vergeten hoe verwend 
we zijn in onze stinkende consumptiemaatschappij waar wij door de vraag ook het aanbod 
bepalen.   
Hier bepaalt het seizoen het aanbod, wat we eigenlijk als normaal zouden moeten beschouwen… 
 
Na de middag vertrekken we met de auto in de Sierra Cazorla ***, waar we door prachtige 
dennenbossen rijden, afgewisseld met prachtige vergezichten.  Een koppel gemzen laat zich in de 
verte even zien.  Mijn verrekijker komt terug van pas.  
Mooie trip.  Het ware nog mooier geweest een stuk te voet te kunnen doen, maar Sophies 
conditie (zwanger) is niet voor zulke sport weggelegd.  We eindigen de rondrit in de Sierra met 
een bezoek aan El CHorro ****: de slaapplaats van tal van vogels.  Het is werkelijk indrukwekkend 
om de vale gieren op een paar meter van je te zien voorbijsuizen.  Meer dan 50 vale gieren 
zoeven voorbij en vechten voor een plekje op de rotsen, gevolgd door Alpenkraaien, een 
dwergarend en de bij ons zeldzame raven… Schitterend! 
 
 



 

Dag 16: Cazorla → Granada. 
In iets meer dan twee uur staan we aan het station van Granada ****, altijd een zekerheid voor 
een parkeerplaatsje.  Ik sla een praatje met een “gorilla”, een dikke man in t-hemd en 
trainingsbroek die het verkeer ter plaatse regelt en de auto’s “in de gaten houdt”, hoewel hij 
daar eigenlijk niet voor gemachtigd is.  Ik offreer ‘m een sigaretje en een euro en hoop dat de 
auto zonder problemen de twee dagen in Granada doorbrengt.  Go with the flow… 
Met de taxi gaan we verder het centrum in, naar Hostal Marquez waar we voor reserveerden, 
geen tweede Cordoba meer voor ons.   
Granada lijkt een tussenslag tussen Cordoba en Sevilla, met minder homogene architectuur.  Wel 
veel parken, studenten en winkelstraten.  We bezoeken de authentieke wijk Albaicin ***: het 
oude Granada met een wirwar aan witte straten en pleintjes en zeer belangrijk: het mirador van 
San Nicholas **** vanwaar we een schitterend zicht hebben onver het machtige Alhambra. 
Een straatmuzikant met talent ontroert ons met zijn flamencomuziek. 
We wandelen richting Calle de Sacramonte *** waar zigeuners in grotten leven.  Aanvankelijk 
valt dat niet op: de gevel van hun woonst lijkt op dat van een gewoon huis, maar door het 
traliewerk van de deuren kun je de grot soms zien.  Her en der verzamelen hier ook zigeuners, 
hippies en andere wereldreizende troubadours om ’s avonds inde stad op te treden. 
Eén van die grapjassen had nog humor ook: terwijl ik op mijn kaart zocht naar de te volgen weg 
wees hij de lucht aan: “it’s that way!”.  
Sophie en ik checken internet en kijken hoe we het best morgen het Alhambra kunnen bezoeken, 
geen sinecure blijkbaar… 
 
Dag 17: Granada: bezoek aan het ALhambra. 
Om 6 uur op, om 6u50 op de minibus naar de top van de stad (waar het Alhambra staat).   
 
Hoe het Alhambra bezoeken: 
Het Alhambra is van maart tot oktober alle dagen open van 8u30 tot 20u00, de rest van het jaar 
tot 18u00.  Opgepast: Men kan een ticket voor het Alhambra verkrijgen met of zonder toegang 
tot het paleis van de Naziriën, wat natuurlijk scheelt in prijs.  Het paleis niet zien is echter geen 
optie, het is het pronkstuk van de site!  Kostprijs all-in ticket: 10 euro pp. 
Aangezien het aantal bezoekers per dag wordt beperkt is het moeilijk om aan tickets te raken:   

• Het gemakkelijkst is je tickets via internet bestellen: via www.alhambratickets.com., 
liefst een week op voorhand.  Wij probeerden het drie dagen op voorhand en dat bleek 
onmogelijk.   

• Telefonisch kan ook: (vanuit Spanje) 902 224460.   
• Er is of was een laatste mogelijkheid: tickets kopen via de bank BBVA, maar op dit 

moment was deze dienst (tijdelijk?) niet meer mogelijk. 
• Het meest riskante en meest omslachtige: ga gewoon heel vroeg (probeer de eerste te 

zijn) naar de loketten en schuif aan om een ticket te kopen.  Het kost moeite en tijd, 
maar het lukt meestal.   

De bus naar de loketten is te vinden op het Plaza Isabella La Catholica en vertrekt het eerst om 
6u50, met tussenpozen van vijf minuten.  De loketten gaan pas om 8u00 open, maar later 
toekomen betekent dat je misschien je kans op een ticket hebt verkeken.  Als het je lukt een 
ticket te bemachtigen zal je een uur vermeld zien staan: dit is het uur waarop je verwacht wordt 
het paleis binnen te stappen.  Dit om te grote toestroom van bezoekers op hetzelfde moment te 
vermijden.  
Ik weet het, het is een heel circus… 
 



 

Als Sophie en ik aan de loketten komen, het is inmiddels pas 7uur, en nog steeds donker, staat er 
al een hele rij wachtenden.  We zijn nummer 87 in de rij.  Het gerucht gaat dat enkel de eerste 
250 nog binnen kunnen.  Zoals gezegd gaan de loketten om 8uur open, en na het lange aanschuiven 
zijn we om 9u15 binnen!   
Verloop van het bezoek:   
Het Generalife **:  een reeks tuinen aan het begin van de rondleiding.  Ze waren grotendeels in 
onderhoud, maar afgewerkt zouden ze werkelijk schitterend zijn.  Mooie coniferenhagen en 
rozenperken.  Het bezoekuur voor het paleis van de Nasiriden **** is aangebroken en Sophie en 
ik melden ons aan.  We lopen door de paleizen en patio’s van de Sultan, met ongelooflijk verfijnd 
stucwerk versierd, een wereldwonder!  Hoewel het mystieke wel wat ontbreekt (het is hier niet 
bepaald eenzaam lopen, we lopen zelfs in het midden van een filmopname)…  
Een uur later bezoeken we het fort Alcazaba ***.  Vanop de toren is er een prachtig zicht op de 
benedenstad.  Het paleis van Karel V * tenslotte kan ons amper bekoren.  De architectuur is 
simpelweg lomp in vergelijking met de Moorse kunsten.   
In de namiddag zijn we terug in de benedenstad.  Een bezoek aan het Alhambra kost je al snel 3 
uur (zonder het aanschuiven).   
Na de middagsiësta lopen we in de buurt van de kathedraal door winkelstraten waar het volk 
toestroomt.  Op de trappen van de kathedraal hebben hippies zich verzameld en geven een 
waarlijk schitterend optreden in open lucht.  Geen afro-jembatoestanden, maar ware flamenco, 
houzee!  Af en toe komt een jonge meid uit het publiek tussen de muzikanten dansen.  Een 
spontane pena, waar we al lang niet meer op hoopten!  Ze houden het twee uur vol en wij genieten.   
En onze familie zit nu thuis te somberen in de regen met een grijs wolkendek, dit geeft dubbel 
plezier! 
 
Dag 18: Rondrit in de Sierra Nevada. (De Alpujarras). 
We verwachtten veel van dit authentieke stukje Andalusië.  Twee uur rijden tot Pampaneira.  
Ongeveer acht kilometer voor de stad nemen we een oude Spanjaard mee die staat te liften.  
Onmiddellijk nadat hij is ingestapt weten we hoe laat het is: STINKEN!!   
Met beide ruiten wijd open viel het nog bijna niet te harden!  Sophie concentreerde zich om niet 
over te geven.  De geur beschrijf ik het best al hamvet vermengd met beer.  Gruwelijk!!   
De kerel was bovendien een “poco loco”, hoewel ik zei dat ik hem niet begreep bleef hij maar 
doorratelen.  Zelfs Penelope Cruz kwam er aan te pas.  De dorpsgek dus.  Maar het was toch een 
grappige ervaring.  In Pampaneira bedankte hij ons hartelijk, wij “goede mensen”.  De nada, 
señor… 
Pampaneira*** is mooi, vijf straten groot, maar we vonden er wat te veel souvenirkraampjes.  De 
wollen truien werden in China gemaakt. 
Verderop de bergen in rijden we boven de wolkengrens, en wolken zijn er!  Door Bubion rijden we 
tot Capileira ***: even mooi en authentiek als Pampaneira.  Lunchtip: restaurante “El Asador”: 
bekroonde kok met fantastische streekgerechten (één van de beste adressen uit onze reis!): 
Ctra. De la Sierra, s/n.  Tel 958 763 109.  Langs de belangrijkste straat die naar boven leidt. 
Vanaf hier leiden verschillende wegen tot helemaal bovenaan de sierra.  Met de wagen kunnen we 
een heel stuk bergop, maar het weer verprutst echt ieder genot.  Uit frustratie rijden we nog 
tot Trevelez *, wat we niet mooi vinden.  Jammer maar helaas, het sombere en koude weer drijft 
ons uit de bergen.  We rijden naar Nerja.  Drie uur rijden maar liefst, haarspeldbocht na 
haarspeldbocht.  
Een stuwdam met een annex meer geeft een diep zicht maar het is te koud om te blijven staan.  
In Nerja *** zoeken we wegens geen gedane reservatie nogal lang naar een hostal.  Alles is vol.  
In hostal Tres Soles heeft iemand gelukkig afgebeld, wij vallen in en dan nog voor een 
vriendenprijsje! 



 

Sophie en ik wandelen in dit leuke maar erg toeristische stadje en verpozen op het balcon de 
Europa ****.  Hier zijn de wolken verdwenen en kunnen we genieten van een schitterend 
panorama.  We zoeken ’s avonds een restaurantje, maar belanden helaas in een vrij populaire 
toeristenval.  Terwijl we de hele reis aten voor ongeveer 30 euro zitten we nu toch al ruim over 
de 50, en de gerechten zijn allesbehalve erg smakelijk of authentiek (kabeljauw met 
tomatensaus is een gruwelijke Britse uitvinding, waarbij de kabeljauw nog moet ingevoerd worden 
ook, aangezien het een koudwatervis is).   
Voor het eerst krijg ik boze blikken van geklede dames en heren in pak wanneer ik een sigaretje 
opsteek.  In een bar verderop wuift een welgemanierde dame ostentatief wanneer ik rokend 
voorbijloop.  Slechte gewoonte van me, maar nu zou ik een heel pak roken! 
Het moet gezegd: ik krijg het op mijn heupen als zogenaamde “toeristen” hun gebruiken, 
manieren en kapsones in een land invoeren.  Diezelfde antitabaksbourgeois rijden waarschijnlijk 
met een lekker vervuilende 4X4 met de airco vollen bak en zwaaien in Afrikaanse dorpen waar 
men geesten vereert en lustig in geitenvellen loopt lustig rond met dollars… 
 

       
                         Ontwakende koereigers                Onbekende nachtvlinder (grote beer?) 
 
Dag 19: Nerja-Malaga. 
We nemen ruim de tijd nog van de laatste Spaanse zon te genieten en gaan pootjebaden aan het 
strand en waarlijk: hier liggen nog monokini’s.  Dit terwijl thuis de winterjassen al van stal zijn! 
In de loop van de namiddag komen we aan in Malaga, waar we terug in het jeugdhotel een kamer 
zoeken.  Vlug nog even met de auto naar het strand.  Genoeg stadscentra, monumenten en 
kastelen voor ons: ahora la playa! 
 
Rond 19 uur leveren we ons autootje in en rijden we met de taxi terug naar de stad.  Ons laatste 
wapenfeit.   
 
 

 
Balcon de Europa in Nerja 

 



 

Dag 20: Malaga – Barcelona 
Dag 21: Barcelona – Montpellier – Parijs – Rijsel – Brugge. 
 
Logies: 
→ Barcelona: Miami Pension: C Verge 16, 08001 Barcelona.  Tel 93 3017393, fax 93 3019697.  
www.miami.rondas.com of email: miami@rondas.com.  80€ voor een minuscule tweepersoonskamer, 
zonder ontbijt, met nette volledige badkamer in de kamer.  In centrum Barcelona, maar neem de 
heroïnejunks en hoertjes er maar bij.  Niet beter gevonden, wat frustrerend was! * 
→ Malaga: jeugdherberg: Albergue Juvenil Malaga: Plaza Pio XII nr6. Tel 952 308500.     
www.interjoven.com: 42€ voor een tweepersoonskamertje met gedeelde badkamer, ontbijt is 
inbegrepen. ** 
→ Ronda: Hotel Arunda II: C. Jose Maria Castello Madrid, 10-12.  Tel 952 872519.  E-mail: 
hotelesarunda2@serraniaderonda.com of www.hotelesarunda.com. *** 
→ Arcos de la Frontera: Hotel Real de Veas: Cl. Corredera 12, 11630 Arcos de la Frontera.  Tel 
956 717370.  Email: info@hotelrealdeveas.com of www.hotelrealdeveas.com: 55€ voor mooie 
tweepersoonskamer met eigen volledige badkamer, zonder ontbijt.  Mooie patio, personeel 
spreekt Frans en Duits en is zeer behulpzaam, kan talrije lokale tips geven.  *** 
→ Tarifa: Hostal la Calzada, Calle Justino Pertinez 7, Tarifa.  Tel 956 681492.  
www.hostallacalzada.com. Klein en leuk hostal in het centrum van de binnenstad.  Schitterend 
gelegen.  Tweepersoonskamer met aparte bedden en volledig ingerichte badkamer en tv.  Goed 
personeel. ***  
→ Cadiz: Hostal Fantoni, C. Flamenco 5, 11005 Cadiz.  Tel 956 282704.  www.hostalfantoni.net. 
Heel mooie en karaktervolle tweepersoonskamer in stijlvol hoog herenhuis in centrum binnenstad, 
met badkamer op de gang. Uitbater spreekt ook Duits en Engels.  45€ per nacht. *** 
→ Sevilla: Hostal Casa Sol y Luna, C. Perez Galdo 1a, 41003.  Tel 954 210682.  
www.casasolyluna1.com.  Zeer stijlvol, krakkemikkig hostal met veel gebarsten marmer, scheve 
ruiten, dunnen binnenmuren.  Maar proper en netjes.  De barones (ik vond die naam wel bij haar 
passen), is een stijlvolle dame die de boel heel goed runt.  Vergane glorie, maar toch… 
38€ voor een tweepersoonskamer met gedeelde badkamer op de gang. **** 
→ El Rocio: Pension Cristina.  El Real 58 21750 El Rocio (El Huelva).  Tel 959 442413.  
Smetteloos propere kamer in bebloemde middengang met badkamer all in.  Onverschillige tot 
onbeschofte eigenaars, 36€. ** 
→ Cordoba: Pension El Portillo, C Cabezas 2, 14003 Cordoba.  Tel en fax 957 472091.  
www.pensionelportillo.com of www.hostalelportillo.com of reserva@pensionelportillo.com.  
35 euro voor een tweepersoonskamer met badkamer inbegrepen.  Goede prijs-kwaliteit.  Beetje 
onverschillige ontvangst. ***   
→ Cazorla: * Appartement gehuurd: La Casa de la Buela, plaza de Santa Maria.  Tel 953 770545. 
www.turismorural.com.  48 € voor een leuk en rustiek appartementje, met zicht op de markt, de 
ruïnes en de bergen, zeer romantisch.  Keuken en badkamer tip top in orde.  Aan te raden. **** 
* Bungalowtje gehuurd: Camping-Cortijo San Isicio, camino San Isicio, z/n, Apartado 33. Tel en 
fax 953 721280.  campingcartigo@hotmail.com.  42€ voor een spartaanse bungalow: niet meer 
dan de essentie, maar met een mooi zicht.  Beetje duur voor wat je krijgt. * 
→ Granada: Hostal Marquez.  Fabrica Vieja 8, 18002.  Tel 958 275013.   
E-mail: hostal-marquez@ozu.es.  Nette tweepersoonskamer met volledige badkamer in de kamer 
voor 40 euro.  Vriendelijke mensen. *** 
→ Nerja: Hostal Tres Soles. Calle Carabeo 40, Nerja.  Tel 952 525157.  www.hostal3soles.com. 
Net pension met vriendelijke bediening, nette kamer met volledige badkamer.  Wij kregen de 
kamer voor 30 euro, maar dat was een vriendenprijsje om het hotel vol te krijgen…  
Aanrader.****  



 

Gebruikte handboeken:  
• Trotter Zuid Spanje, 2006: Handigheidje met noodzakelijke info, met redelijke randinfo.  

Kaarten meestal goed, prijzen zijn nooit correct, openingsuren eveneens, hoewel dit 
laatste eerder aan de Spaanse cultuur dan aan het boek te wijten is. *** 

• Andalusië, de mooiste reisregio’s en autoroutes van Lannoo: Handig voor wat 
achtergrondinfo en de kaartjes, maar niet van essentieel belang. ** 

• Kosmos mini woordenboek Spaans/Nederlands, Nederlands/Spaans: zeer handig, veel 
gebruikt, want mijn Spaans is beperkt. **** 

• Inside Out reiskit van Andalusië en Sevilla: plastic doos met landkaarten en 
stadskaarten.  Hebben wij heel veel gebruikt, het vermijdt dat je in een onbekende stad 
op zoek moet naar een stadskaart. *** 

• ANWB Vogelgids van Europa: De bijbel voor de vogelkenner.  Van A tot Z een volledig 
werk. **** 

Huurauto: 
Via internet gehuurd.  De auto was af te halen aan de luchthaven en daarom deden ze eerst wat 
moeilijk over het feit dat we met de trein kwamen… 
Gegevens en prijzen: http://malagacar.com/ 
We betaalden een rond en belachelijk laag bedrag van 14 euro per dag (niet per persoon!) voor 
een ford Ka of gelijkgestelden.  De gelijkgestelde leek een peugeot 207, niet mis dus.  
Bijkomende kosten waren er niet, de verzekering was inbegrepen! 
 

Algemene info: 
• Openingsuren winkels: 10-14u en 17-21uur.  Vreemde uren, maar het is de regel! 
• Veiligheid: dikwijls wordt er verwezen naar pickpockets en inbraken in de wagen in grote 

steden.  Het is ons gespaard gebleven, gelukkig. 
• Openbaar vervoer: taxi’s zijn hoofdzakelijk goedkoper dan bij ons, en bussen bijna gelijk.  

Het openbaar vervoer is goed geregeld, hoewel met de bus dorp na dorp bezoeken nu ook 
wel weer niet aan te raden is.  De treinen zijn in vergelijking met de onze wel wat 
verouderd, maar degene die wij namen reden wel redelijk stipt.  Over lange afstanden 
(bvb Malaga-Barcelona) is er een restauratiewagen aanwezig waar men snacks kan krijgen. 

• Geld: zelfde situatie als bij ons.  Met dit verschil dat er in Spanje wel beduidend meer 
bankautomaten op straat te vinden zijn.   

Geboekte tours: 
* Walvissenrondvaart op de straat van Gibraltar.  Bij Firmm: Pedro Cortes 4, 11380 Tarifa, tel: 
956 627 008; e-mail: firmm98@aol.com of www.dolphinresort.com.  Voor 25 Euro pp kregen we 
een plaatsje aan boord van een klein schip waar maximum 20 man op kan.  Als het slecht weer was 
voeren we niet uit, want de kans op waarnemingen is dan zo goed als nihil.  Een zeer bekwame 
gidse geeft alvorens afvaren een goede briefing, een andere gids neemt het op de boot over.   
Met een deel van hun opbrengst fondst Firmm een opvangcentrum voor gepensioneerde 
tuimelaardolfijnen die in dolfinaria en zoos niet meer terecht kunnen.  Het opvangcentrum wordt 
op dit ogenblik aan de Marokkaanse zijde van de straat van Gibraltar gebouwd en zou de 
dolfijnen toelaten in volle zee te zwemmen. Waarnemingen: zie verderop. **** 
 
* begeleide rondrit in Park La Donana in El Rocio:  geboekt in El Rocio zelf, maar eigenlijk niet zo 
aan te raden: Donana Nature.  www.donana-nature.com of info@donana-nature.com.  Tel 959 
442160.  Hou rekening met het seizoen wanneer je op bezoek komt.  Zomer en najaar zijn 
meestal zeer droog en voor ons was dat een tegenvaller: het grootste gedeelte van het park 
stond droog en er was dus ook geen leven meer.  Kijkhutten gaven zicht over droge 
modderpoelen.  Een flop eigenlijk. ** 



 

Waarnemingen:  
Dag 1: In de moerassen rond Montpellier: Kleine zilverreiger, visarend, gierzwaluw (nestelt in 
station van Portbou), zwarte spreeuw. 
Dag 2: torenvalk, flamingo’s, halsbandparkiet (in Malaga) 
Dag 3: Ojen: kleine zwartkop, rotszwaluw.  Istan: gaai, kl. Zwartkop, koninginnenpage, 
colibrivlinder, vink, putter. Sierra de las Nieves: europese kanarie, koolmees, boomkruiper, kl. 
Zwartkop, grote b. specht, roodborst, boompieper, vink, havikarend. Casares: huiszwaluw, vale 
gier (6).  Casares-Gaucin: putter, huismus, zw. Spreeuw, holenduif, westelijke blonde tapuit, 
torenvalk, vale gier (41).  Ronda: kolonie Alpengierzwaluw, cetti’s zanger in de vallei.  
 
Dag 4: Ronda: Huismus, alpenkraai, rotsduif, groenling, putter, rotszwaluw, zw spreeuw, grote 
gele kwik, witte kwikstaart, cetti’s zanger, dwergarend, huiszwaluw, vink, winterkoning.  Rond 
19u30 terug naar de westelijke klif: veel Alpengierzwaluw die dichtbij vliegen, torenvalk, cetti’s 
zanger (2), rotsmus (meer dan 50!). 
Dag 5: Setenil: ongeveer 750 huiszwaluw op een hoogspanningskabel (!!), grote gele kwik, zw. 
Spreeuw, zwartkop. Setenil–Grazalema: putter, kneu, vale gier (2), roodborsttapuit (4), 
Theklaleeuwerik. El Gastor–Grazalema: steenarend (heel mooi waargenomen, thv een nogal 
vierkante berg net voorbij El Gastor, linkerkant van de weg), vale gier (4), putter, colibrivlinder.   
Grazalema-Zahara: gaai, vale gier (5), alpenkraai (50), vink, roodborsttapuit, westelijke blonde 
tapuit, koereiger. 
Dag 6: Arcos-Lago de Medina: slechtvalk.  Lago de Medina: cetti’s zanger, hop (1), buidelmees(1), 
zwartkop, kleine zwartkop, roodborsttapuit, westelijke blonde tapuit, kleine zilverreiger (3), 
bonte vliegenvanger (4), dodaars, knobbelmeerkoet, fuut, graszanger, Europese kanarie, 
marmereend (1), witkopeend (6), lepelaar, kuifkoekoek, rode patrijs, geoorde fuut.  L. De 
Medina-Vejer: vale gier (2), koereiger (83).  Barbate achterhaven: kuifleeuwerik, ijsvogel, 
oeverloper, koereiger (17).  Havengeul Barbate: lachstern (6), Dougalls stern (1).  Vejer-Tarifa: 
226 koereiger, ooievaarsnest (2), buizerd, zw. Spreeuw, turkse tortel. 
 
Dag 7: Tarifa: Jan-van-Gent, geelpootmeeuw, kemphaan, steenloper, oeverloper.  Tarifa-Baleo 
Claudia: slangenarend (2), Strand Baleo: bontbekplevier, kleine plevier, roodborsttapuit, 
strandplevier, drieteenstrandloper, zwartkop, blauwe kiekendief. Bootuitstap: Orka’s (15), griend 
(12), tuimelaar (9), Jan-van-Gent, Kühls stormvogel, grauwe pijlstormvogel. 
 
Dag 8: Tarifa-Cadiz: meer dan 200 koereiger, 10-tal ooievaarsnesten, flamingo (80), grote stern. 
Dag 9: Cadiz: steenloper, halsbandparkiet, kleine zilverreiger, bontbekplevier, regenwulp, bonte 
strandloper, grote stern, geelpootmeeuw, Jan-van-Gent. 
Dag 10: Cadiz-Sevilla: koereiger (40), torenvalk, halsbandparkiet. 
Dag 11: Sevilla: vale gier, kleine torenvalk (5) op de Giraldatoren, halsbandparkiet (16) 
Dag 12: Rond El Rocio: roodborsttapuit, blauwe ekster, tapuit, vink, koereiger, ekster.   
El Rocio: lepelaar, ooievaar, grauwe gans, zwarte ibis, meerkoet, steltkluut, flamingo, pijlstaart, 
blauwe reiger, koereiger, slobeend, ralreiger, kleine zilverreiger, lachtstern, zwarte en 
witwangstern, dodaars, Zuidelijke klapekster, kuifleeuwerik, vale gier, steenuil (vanop twee 
meter), tapuit, westelijke blonde tapuit, tafeleend, edelhert, damhert. 
 



 

Dag 13: El Rocio: putter, huiszwaluw (mooie kolonie nog aan het broeden!), geoorde fuut, 
knobbelmeerkoet, cetti’s zanger (een heel gezin vanop twee meter), zwarte stern, zwarte ibis, 
flamingo, waterhoen, ooievaar, steltkluut, koereiger, ijsvogel.  Cordoba: putter, huismus, 
Europese kanarie, boomkruiper.  Guadalqivir-rivier: kleine zilverreiger, blauwe reiger en cetti’s 
zanger en kwak. 
Dag 14: pannenschieters, zwarte spreeuw, putter. 
Dag 15: Rio Guadalqivir: blauwe reiger, cetti’s zanger (ongeveer 30!), zwarte spreeuw (duizenden 
op slaapplaats), kwak, oeverloper, waterhoen, koereiger (geschat op 3400 bij vertrek uit 
slaapplaats), ooievaar. 
Torres Caberra: raaf (3), kuifleeuwerik, veldleeuwerik, rode patrijs.  Baeza-Ubeda: hop 
(overvliegend). Ubeda-Cazorla: dwergarend, witte kwik, roodborsttapuit. 
 
Dag 16: Sierra de Cazorla: huismus, zwarte mees, koolmees, vink, boomkruiper, gems, alpenkraai, 
putter (85), smelleken, kraai, gaai, boomklever, zanglijster, vale gier (20), kuifmees, staartmees, 
rotszwaluw, torenvalk, grote gele kwikstaart. 
El Chorro: vale gier (meer dan 50 op slaapplaats!), raaf (2), rotszwaluw, alpenkraai, dwergarend. 
Dag 17: Cazorla: winterkoning, kleine zwartkop, vink, tuinfluiter, roodborst, merel, alpenkraai, 
koolmees, zwarte mees. Cazorla-Granada: dode vos, Theklaleeuwerik, hop. 
Dag 18: zwarte spreeuw (duizenden op slaapplaats), rotszwaluw (kolonie rond Alhambra). 
Dag 19: Pampaneira: grote gele kwik.  Capileira: roodborsttapuit, putter, paapje, raaf, gaai, vink 
(tegenvallende dag, wegens dikke mist).  Nerja: Jan van Gent, Kühls stormvogel, aalscholver, 
steenloper. 
 
Soortenlijst: (vogels= 119) 
Geoorde fuut:  Podiceps Nigricollis  Dodaars:  Tachybaptus ruficollis 
Fuut:   Podiceps cristatus  Kuhls Pijlstormvogel: Calonectris borealis 
Grauwe pijlstrormvogel: Puffinus griseus  Jan-Van-Gent: Morus bassanus 
Aalscholver:   Phalacrocorax carbo  Kwak:  Nycticorax nycticorax 
Koereiger:  Bubuclus ibis    Kleine zilverreiger: Egretta garzetta 
Blauwe reiger:  Ardea cinerea    Ooievaar:  Ciconia ciconia 
Zwarte ibis:  Plegadis falcinellus  Flamingo: Phoenicopterus roseus 
Lepelaar:  Platalea leucorodia  Knobbelzwaan:  Cygnus olor 
Grauwe gans:  Anser anser   Wilde eend:  Anas platyrhynchos 
Pijlstaart:  Anas acuta   Slobeend:  Anas clypeata 
Tafeleend:  Aythya ferina   Marmereend:Marmaronetta angustirostris 
Witkopeend:  Oxyura leucocephala  Vale gier:  Gyps fulvus 
Visarend:   Pandion haliaetus  Steenarend:  Aquila chrysaetos 
Slangenarend:  Circaetus gallicus  Dwergarend:  Hieraaetus pennatus 
Havikarend:  Hieraaetus fasciatus  Buizerd:  Buteo buteo 
Torenvalk:  Falco tinnunculus  Kleine torenvalk: Falco naumanni 
Slechtvalk:  Falco peregrinus  Smelleken:  Falco columbarius 
Rode patrijs:  Alectoris rufa   Waterhoen:  Gallinula chloropus 
Meerkoet:  Fulica atra   Knobbelmeerkoet: Fulica cristata 
Steltkluut:  Himantopus himantopus Kleine plevier:  Charadrius dubius 
Bontbekplevier: Charadrius hiaticula  Strandplevier: Charadrius alexandrinus 
Drieteenstrandloper: Calidris alba   Steenloper:  Arenaria interpres 
Bonte strandloper: Calidris alpine   Oeverloper:  Actitis hypoleucos 
Kemphaan:  Philomachus pugnax  Tureluur:  Tringa totanus 
Regenwulp:  Numenius phaeopus  Kokmeeuw:  Larus ridibundus 
Geelpootmeeuw: Larus Michahellis  Kleine mantelmeeuw: Larus graellsii 



 

Grote stern:  Sterna sandvicencis  Lachstern:  Gelochelidon nilotica 
Dougalls Stern: Sterna dougallii  Zwarte stern:  Chlidonias niger 
Witwangstern:  Chlidonias hybridus  Rotsduif:  Columba livia 
Stadsduif:  Columba livia domestica Houtduif:  Columba palumbus 
Holenduif:  Columba oenas   Turkse tortel: Streptopelia decaocto 
Kuifkoekoek:  Clamator glandarius  Steenuil:  Athene noctua 
Gierzwaluw:  Apus apus   Alpengierzwaluw: Apus melba 
Hop:   Upupa epops   Ijsvogel:  Alcedo atthis 
Halsbandparkiet: Psittacula krameri  Grote bonte specht: Dendrocopos major 
Veldleeuwerik:  Alauda arvensis  Kuifleeuwerik:  Galerida cristata 
Theklaleeuwerik: Galerida theklae  Boomleeuwerik: Lullula arborea 
Rotszwaluw:  Ptyonoprogne rupestris Boerenzwaluw:  Hirundo Rustica 
Huiszwaluw:  Delichon urbica  Boompieper:  Anthus trivialis 
Grote gele kwikstaart: Motacilla cinerea  Witte kwikstaart: Motacilla alba 
Winterkoning:  Troglodytes troglodytes Heggenmus:  Prunella modulari 
Roodborst:  Erithacus rubecula  Tapuit:   Oenanthe oenanthe 
West. Blonde Tapuit: Oenanthe hispanica  Paapje:   Saxicola rubetra 
Roodborsttapuit: Saxicola rubicola  Zanglijster:  Turdus philomelos 
Merel:   Turdus merula   Tuinfluiter:  Sylvia borin 
Zwartkop:  Sylvia atricapilla  Kleine zwartkop: Sylvia melanocephala 
Graszanger:  Cisticola juncidis  Cetti’s zanger:  Cettia cetti 
Bonte Vliegenvanger: Ficedula hypoleuca  Koolmees:  Parus major 
Zwarte Mees:  Parus ater   Pimpelmees:  Parus caeruleus 
Kuifmees:  Parus cristatus   Staartmees:  Aegithalos caudatus 
Buidelmees:   Remiz pendulinus  Boomklever:  Sitta europaea 
Boomkruiper:  Certhia brachydactyla  Zuidelijke klapekster: Lanius meridionalis 
Blauwe ekster:  Cyanopica cyanus  Ekster:   Pica pica 
Gaai:   Garrulus glandarius  Kauw:   Corvus monedula 
Alpenkraai:          Pyrrhocorax pyrrhocorax Zwarte kraai:  Corvus corone   
Raaf:   Corvus corax   Spreeuw:  Sturnus vulgaris 
Zwarte spreeuw: Sturnus unicolor  Huismus:  Passer domesticus 
Rotsmus:  Petronia petronia  Vink:    Fringilla coelebs 
Putter:   Carduelis carduelis  Groenling:  Chloris chloris 
Europese kanarie: Serinus serinus 
 
Vos:    Vulpes vulpes   Edelhert:  Cervus elaphus 
Damhert:  Dama dama   Orka:   Orcinus 
orcaTuimelaar:  Tursiops truncates  Griend:   Globicephala melas 
 
 


