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De Costa de Almería betekent voor de reiziger een ware
ontdekkingstocht met verrassende contrasten en zeer
uiteenlopende landschappen. Als gevolg van de 3000 zonuren per
jaar en een gemiddelde jaarlijkse temperatuur van 20 ºC vindt men
aan de kust van Almería prachtige natuurgebieden zoals het
Natuurpark van Cabo de Gata-Níjar, een paradijs onder de
waterspiegel, met bekoorlijke rotsstrandjes en brede goudkleurige
zandstranden waar de afgelopen twintig jaar enkele beroemde
films opgenomen zijn. Vriendelijke vissersdorpen waar de tijd stil
lijkt te staan ontvangen de reiziger die zich in dit nog vrijwel
ongerepte gebied begeeft.
Voor sportliefhebbers biedt Roquetas de Mar een
openluchtsportcomplex met de beste faciliteiten van de hele
Middellandse-Zeekust waar allerlei vormen van sport beoefend
kunnen worden in een prachtige omgeving met uitstekende hotels.
Eenzelfde infrastructuur kan men vinden in Mojácar, een ander
toeristisch centrum aan deze kust. Voor golfliefhebbers is er het
Almerimarcomplex, één van de meest luxueuze van deze streek,
een ware oase die eveneens over een jachthaven beschikt met meer
dan 1000 aanlegplaatsen.
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Mojácar
Gedrukt in Spanje
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Landinwaarts wacht de reiziger
een landschap gevormd door
witte boerenhoeves en putten
met waterraderen die aan de
tijd van de Arabieren doen
herinneren. De hoofdstad
Almería is gericht naar de
Middellandse Zee en toont trots
de Alcazaba - het twee na
grootste Arabische bouwwerk
van Spanje na het Alhambra van
Granada - de Kathedraal, een
historische haven en de
gezellige zeeboulevard met
talrijke eetgelegenheden waar
zoals overal elders aan de kust
genoten kan worden van een
heerlijke zeer gevarieerde
gastronomie met verse vis en
schelpdieren, smakelijke soep,
stoofpotten en sappig fruit.

Voor wandelaars zijn er de
duinen en de vogels van de
natuurreservaten van Adra en
Punta Entinas-Sabinar. Zelfs
filmliefhebbers komen hier aan
hun trekken: in de Woestijn van
Tabernas zijn bekende Westerns
opgenomen en het is tevens één
van de weinige plekken in
Spanje waar het landschap een
verlatenheid uitstraalt die het
een geheel eigen
aantrekkingskracht verleent.
In het natuurgebied Karst en
Yesos de Sorbas vindt de reiziger
een wonderlijke
onderwaterwereld gevormd
door druipsteen-verschijnselen
in dit gipsplateau dat als het
belangrijkste ter wereld
beschouwd wordt.

Almería
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Strand van Rodalquilar

de
Opbestemming

Hoe bereikt men de

Costa de Almería

Met het vliegtuig
Het vliegveld van Almería ligt
op negen kilometer van de
hoofdstad; van hieruit worden
directe verbindingen
onderhouden met verscheidene
Spaanse steden en chartervluchten
naar en van verschillende steden
van Europa. Er bestaat een
busverbinding tussen de
luchthaven en de stad Almería.
Per trein
Er zijn treinverbindingen met de
belangrijkste steden van Spanje.
Over de weg
De Costa de Almería is via de
Autovía del Mediterráneo
verbonden met de noordelijk
gelegen provincies Alicante en
Murcia; in zuidelijke richting vormt
deze autoweg een verbinding met
de rest van Andalusië. Een
alternatieve route is de weg die
evenwijdig loopt aan de kust.

Accommodatie
Aan de Costa de Almería is
een uitgebreid en
gevarieerd aanbod aan
overnachtingsgelegenheden
te vinden, van luxe hotels en
appartementen tot herbergen,
bekoorlijke boerenhoeves,
eenvoudige visserswoningen
aan zee en campings.
Bovendien bevindt zich in
Mojácar een Parador de
Turismo.

Klimaat
Het klimaat aan de kust van
Almería, met 3000 zonuren met
paar, is typische mediterraan
met zachte winters en warme
zomers. De gemiddelde
jaarlijkse temperatuur
schommelt rond de 20 ºC.
De winter bestaat hier praktisch
niet: dit seizoen lijkt meer op
een langdurige lente.
Woestijn van Tabernas
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Routes

Vanuit Adra bereikt men Berja,
het oude Virgi (lusthof) van de
Romeinen met in het midden het
plein waar zich de neoklassieke
kerk en het Gemeentehuis,
alsmede de originele fontein van
de Zestien Kranen, één van de
twintig fonteinen van het dorp,
waar het koele dooiwater van de
Sierra Nevada uit stroomt. Twintig
kilometer verderop ligt El Ejido,
een plaats die omringd wordt
door een zee aan kassen die
zorgdragen voor welvaart.

Van Adra naar El Ejido
Deze route begint in Adra, een
dorp gewijd aan de landbouw
en de visserij op de grens met de
provincie Granada, voorzien van
een volledig netwerk aan
hotelfaciliteiten in een
prachtige omgeving. In deze
plaats kan de reiziger een
bezoek brengen aan de haven
en de parochiekerk gewijd aan
de schutspatrones de Maagd
van de Zee. Op vier kilometer
afstand ligt het Natuurreservaat
Albufera de Adra, waaraan een
bezoek vooral wordt
aanbevolen in de maanden
augustus en september, een
toevluchtsoord voor talrijke
zwemvogels die in de drie
lagunes nestelen.

Weer terug op de kustweg bereikt
men Balerma en Balanegra,
oorspronkelijk vissersdorpen met
brede schone stranden waaraan
de blauwe vlag van de Europese
Unie is toegekend. De route
eindigt bij Guardias Viejas,
voormalige zoutpannen waar
tegenwoordig geen zout meer
gewonnen wordt maar waar
allerlei watervogels hun toevlucht
hebben genomen.
Albufera de Adra
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Almerimar en het

Iets verderop bevindt zich het
Natuurgebied Punta EntinasSabinar, waar men heerlijk kan
wandelen en fietsen. Hier
hebben zich meer dan
150 verschillende soorten
watervogels gevestigd en een
groot aantal gewervelde dieren.
Het is de moeite waard een
bezoek te brengen aan het
Strand van Cerillos, een binnen
het reservaat gelegen
nudistenstrand, en aan de
vuurtoren, een schitterend
gebied waar men prachtige
foto’s kan maken en duiksport
kan beoefenen.

Natuurgebied Punta
Entinas-Sabinar

Almerimar is één van meest
luxueuze toeristische complexen
van de provincie, een ware
oase in een uiterst droog gebied
met een schitterende golfbaan,
ontworpen door
wereldkampioen Gary Player,
een nabijgelegen luxe hotel
omringd door 2.500 vierkante
meter prachtig aangelegde
tuinen, een jachthaven en alle
faciliteiten van een grote stad.

Almerimar

is één van de beste stranden van
de kust van Almería. Op twee
kilometer afstand van het
complex ligt het dorpje Roquetas
met het Kasteel van Santa Ana,
de kerk van La Virgen del
Rosario en de vissershaven
met de visafslag waar de
karakteristieke visveilingen altijd
veel publiek trekken.
Langs het strand van Aguadulce
loopt een mooie promenade waar
men het hele jaar door kan kijken
naar zwemliefhebbers van alle
leeftijden die van het lauwe
zeewater genieten. De jachthaven
beschikt over meer dan duizend
aanlegplaatsen. ‘s Avonds vormen
de discotheken, pubs en cafeetjes
een middelpunt van vertier voor
honderden jongeren.

Roquetas de Mar

In Playa Serena vindt men
windsurfscholen die tesamen met
parasols, bars en eetgelegenheden
zorgen voor een gezellige sfeer op
dit twee kilometer lange en vrij
brede zandstrand. Voor wie liever
vaste grond onder de voeten
houdt is er een 18-hole golfbaan
in deze urbanisatie.
Het strand van het
Roquetascomplex, omzoomd
door een brede boulevard,

Roquetas de Mar, Playa

Aguadulce

bedden bieden. Ook vormt deze
plaats een openluchtsportcentrum
met de beste faciliteiten van de
hele Middellandse-Zeekust.

Serena en Aguadulce

Vanuit Almerimar voert een weg
midden tussen kassen door naar
Roquetas de Mar, een waar
vakantieparadijs met luxe hotels
die tesamen meer dan 40.000

Het toerisme van Roquetas heeft
zich ontwikkeld rond drie grote
complexen: Playa Serena,
Roquetas de Mar en Aguadulce.
6
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Almería

halfverwoest aantroffen als
gevolg van de aardbeving
die twee jaar eerder
plaatsgevonden had.

De stadswandeling door Almería
begint bij de Alcazaba (1), het
twee na grootste Arabische
bouwwerk van Spanje, na het
Alhambra van Granada, met een
oppervlakte van 43.000 vierkante
meter verdeeld over drie ruimtes.
De eerste ruimte is de grootste
en mooiste met prachtige tuinen;
men bereikt dit gedeelte via de
Puerta de la Justicia. Via een
gotische boog uit de XVe eeuw,
een overblijfsel van een
voormalig paleis, bereikt men de
tweede ruimte, vroeger het hart
van de vesting waar koningen
en machthebbers woonden
midden tussen waterreservoirs,
moskeeën, baden en woningen.
De derde ruimte wordt
ingenomen door een
middeleeuws kasteel gebouwd
in 1489 in opdracht van het
Katholieke Koningspaar toen zij
de stad bereikten en de Alcazaba

Niet ver van de Alcazaba bevindt
zich het beste uitkijkpunt van de
stad. In het lager gelegen deel
van de stad staat de kerk van
San Juan (2), gebouwd op de
funderingen van de voormalige
Arabische moskee waarvan de
muur van de quibla en de mihrab
bewaard zijn gebleven.
Na enkele minuten wandelen
bereikt men vervolgens het
Koninklijk Hospitaal (3), een
prachtig gebouw in
Renaissancestijl bestaande uit
twee verdiepingen met een
kloostergang in het midden.
Op de hoek komt men bij de
Paseo de San Luis, gedeeltelijk
wandelboulevard en gedeeltelijk
stadspark, die uitkomt bij de
Alcazaba
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Fontein met de Vissen. Aan de
overkant bevindt zich de Calle
Real, een befaamde winkelstraat.
Iets verderop staat de Kathedraal
(4), gebouwd in de XVIIe eeuw
voor de eredienst en als
verdedigingswerk tegen
aanvallende piraten; de
buitenkant is daarom vrij sober,
bekroond met kantelen en vier
verdedigingstorens. Bijzonder de
moeite waard zijn de Hoofdkapel
met bogen in Renaissancestijl en
een zeer waardevolle
schilderijenverzameling uit de
XVIIIe eeuw, alsmede het Koor
met een prachtig gebeeldhouwd
notenhouten koorgestoelte.
Achter het Plaza de la Catedral
bevindt zich het klooster van
Las Puras (5) met een schitterend
barok altaarstuk. Naast de
kathedraal bevindt zich het
Bisschoppelijk Paleis (6) met
een gevel daterend uit eind
19e eeuw.
Vanaf het bekoorlijke Plaza del
Bendicho bereikt men via het
Plaza Masnou en de Calle Séneca

de Basiliek van Nuestra Señora
del Mar (7), patrones van
Almería. Het oude klooster (8) is
tegenwoordig in gebruik als
School voor Schone Kunsten en

Handelsgenootschap

Ambachten. Het daarnaast
gelegen Cervantestheater (9)
en de fraaie vertrekken
van het gebouw van het
Handelsgenootschap (10)
verdienen eveneens een bezoek.
Kathedraal

Stadsplattegrond

gelegen Plaza Vieja (12), wellicht
het gezelligste plein van de stad
met als belangrijkste bouwwerk
het Gemeentehuis.
Iets verder bevindt zich de kerk
van Las Claras (13), uit de XVIIIe
eeuw in mudejarstijl met een
platereske gevel. De kerk van
San Pedro (14) staat aan het
gelijknamige plein; het
oorspronkelijke bouwwerk werd
gesticht door het Katholieke
Koningspaar maar werd na de
aardbeving van 1790 wederopgebouwd in neoklassieke stijl.
Niet ver van het Plaza de las Flores
staat de Tempel van Santiago (15)
met een fraaie gevel in
Renaissancestijl en een
indrukwekkende toren. In deze
wijk moet men beslist even door
de Calle de las Tiendas lopen, één
van de oudste winkelstraten
van de stad, alsmede aan de
Arabische waterreservoirs

Plaza Vieja, Gemeentehuis

Bergopwaarts via de Calle Ofalia
komt men langs de Tempel van
El Sagrado Corazón de Jesús (11)
die vroeger tevens in gebruik is
geweest als opslagplaats, theater
en dansgelegenheid.
De stadswandeling voert
vervolgens weer terug
naar de Kathedraal
en het daarachter

Puerta Purchena

Interessante Monumenten
en Plaatsen
1
2
3
4
5
6
7

Treinstation
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(16) in hetzelfde gebouw waar de
flamencomuziekclub “El Taranto”
gevestigd is – genoemd naar de
karakteristieke flamencozang van
Almería – die uit het jaar 1038
dateren en dienden als
drinkwatervoorziening voor de
Mohammedaanse bevolking.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vanaf het Plaza Manuel Pérez
García loopt de reiziger rechtdoor
naar de Puerta Purchena (17), het
levendige middelpunt van de
stad. Enkele straten verderop ligt
het Plaza de San Sebastián,
genoemd naar de prachtige Kerk
uit de XVIIe eeuw (18) die aan dit
bekoorlijke plein staat.

Legende
Toeristeninformatiebureau

De stadswandeling door Almería
kan afgerond worden met een
bezoek aan de Arena (19), de
historische haven en de
zeepromenade met “de kabel”,
een voormalige losplaats voor
delfstoffen die aan het begin van
de eeuw door een Engels bedrijf
gebouwd is.
10

Alcazaba
Kerk van San Juan
Koninklijk Hospitaal
Kathedraal
Klooster van Las Puras
Bisschoppelijk Paleis
Basiliek van Nuestra Señora
del Mar
Klooster van Nuestra Señora
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Postkantoor
Ziekenhuis
Parkeerterrein
Politie
Treinstation
Busstation
11

año 2005

Natuurpark

Cabo de Gata-Níjar
Van Retamar naar de vuurtoren
van Cabo de Gata
Als men de stad Almería verlaat
via de kustweg bereikt men
vanzelf het
Retamarcomplex,
met de Kapel van
Torregarcía en de
gelijknamige

toren. Volgens de overlevering
redde de torenwachter de
patrones van Almería uit de
golven.
Vanuit de kapel kan een bezoek
gebracht worden aan het
Reservaat Las Marinas
Amoladeras (uitsluitend onder
begeleiding van een gids) en het
Bezoekerscentrum van Las
Amoladeras waar allerlei
informatie over het Park te
vinden is.

Cabo de Gata. Arrecife de las Sirenas

Strand van Genoveses

Een weg midden tussen duinen
en rietvelden door leidt naar het
vissersdorpje San Miguel de Cabo
de Gata. Via de kustweg langs het
Strand van San Miguel bereikt
men vervolgens het Reservaat
van Las Salinas, een broedplaats
van flamingo’s en talrijke andere
vogels die geobserveerd kunnen
worden vanuit een strategisch
geplaatste uitkijktoren.

San José en omgeving
Deze tweede route begint bij de
vuurtoren, waar men terugrijdt
naar San Miguel de Cabo de
Gata en vervolgens naar San
José, een voormalig vissersdorp,
tegenwoordig een rustige en
gezellige vakantieplaats met
goede toeristische faciliteiten en
een kleine jachthaven.

Na La Almadraba de Monteleva
en La Fabriquilla via een weg vol
haarspeldbochten met een
indrukwekkend uitzicht op de
baai van Almería komt de reiziger
aan bij de vuurtoren van Cabo de
Gata met het zogenaamde Rif
van de Zeemeerminnen. Naar
verluidt waren er hier vroeger
talrijke monnikszeehonden te
vinden –tegenwoordig met
uitsterven bedreigd– die ‘s nachts
geluiden voortbrachten die de
zeelui aan zeemeerminnen deden
denken.

Als men het dorp uitrijdt komt
men langs een onverharde weg
die naar één van de mooiste
plekjes van het natuurpark leidt,
waar enkele beroemde films zijn
opgenomen, zoals bijvoorbeeld
Indiana Jones and the Last
Crusade en De Avonturen van
de Baron Von Münchhausen:
het Playa de los Genoveses en
het Playa de Mónsul met een
indrukwekkend klimduin en een
rots in de vorm van een golf.
15

Park: terugrijden naar de
autoweg Autovía del
Mediterráneo tot aan de afslag
naar Venta del Pobre ofwel in de
richting van Fernán Pérez en
vervolgens via een
ongeasfalteerde weg naar Agua
Amarga rijden. Deze kleine
rustige plaats aan de kust biedt
een kristalheldere zee waar men
prettig kan zwemmen, snorkelen
en vissen. De economische
activiteiten van de plaatselijke
bevolking zijn voornamelijk
gericht op de visserij en het is
heel gewoon hier op het strand
vissers hun vangst van die dag te
zien verkopen, met hun boten
als toonbank. De weg van
Carboneras voert naar Mesa de
Roldán, een gebergte met
imposante steile hellingen en
een prachtig uitzicht, vooral bij
zonsondergang. Beneden aan de
berg wordt een bezoek aan het
Dodenstrand aangeraden.

Cabo de Gata. Strand van Mónsul
Carboneras

Weer terug op de asfaltweg bij
Pozo de los Frailes kan de
reiziger een bezoek brengen
aan Los Escullos, een plaats
waar de erosie grillige vormen
teweeggebracht heeft in de
klippen. De plaatselijke
duikvereniging organiseert
boottochten en verhuurt de
benodigde uitrusting.

Van Las Negras naar Carboneras
Men wordt aangeraden even te
stoppen bij het uitkijkpunt
Mirador de la Amatista, waar
van een prachtig uitzicht op het
hele Park genoten kan worden.
Iets verderop ligt Rodalquilar,
waar ooit goud gedolven werd;
een deel van de mijn is bewaard
gebleven.

Vanuit Los Escullos kan men het
Moreneiland zien, een plaats
waar de vrouwen hun was nog
steeds bij de openbare
wasplaats doen terwijl de
mannen hun netten en boten
repareren.

Vanuit Rodalquilar kan men een
excursie maken naar Playazo,
met klippen en een
vulkaanlandschap, en naar
Boerenhoeve van Los Frailes,
waar ooit het misdrijf
plaatsvond dat Federico García
Lorca inspireerde tot het
schrijven van zijn beroemde
roman De Bloedbruiloft.

Boerenhoeve van Los Frailes
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Vanuit Rodalquilar voert de weg
naar Las Negras, een prachtig
vissersdorp met een kleine
zeepromenade waar
eetgelegenheden te vinden zijn
met verse vis op het menu.
Een kustweg langs de
indrukwekkende steile rots
waarnaar het dorp vernoemd is
leidt naar het fraaie strandje
Cala de San Pedro, waar zich de
enige zoetwaterbron van het
hele Park bevindt.

Deze route eindigt in
Carboneras, een plaats met meer
dan 16 kilometer stranden en
talrijke restaurants die dagverse
vis, schelp- en schaaldieren
bieden.

Vanuit Las Negras kan de
reiziger kiezen uit twee
verschillende routes door het
Dodenstrand

17

año 2005

uitgebreid aanbod aan
overnachtings-gelegenheden,
sportfaciliteiten en een gezellig
uitgaansleven.
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Van Mojácar naar

de grens met Murcia
De Autovía del Mediterráneo en
de kustweg die tussen prachtige
klippen door loopt, voeren
beide van Carboneras naar
Mojácar, een verblindend wit
dorp met een silhouet gevormd
door koepels en Arabisch
aandoende minaretten. Mojácar
is een ideale plaats voor het
strandtoerisme met zand- en
rotsstranden, enkele daarvan
beschut gelegen ten behoeve
van nudisten, met een

Lets verderop ligt Sorbas,
boven op de berg
gebouwd, met tegen de
hellingen aanhangende
huizen. Hier wordt fraaie
pottenbakkunst
vervaardigd die men kan
vinden in de wijk
La Alfarería.

Bij het verlaten van het dorp
bereikt men de kustweg die
naar Garrucha voert, met een
kleine moderne vissers- en
jachthaven.
Na Garrucha kan men kiezen uit
twee mogelijkheden: doorrijden
naar Vera en Cuevas de
Almanzora, met het interessante
Antonio Manuel Campoy
museum dat een moderne
kunstverzameling herbergt,
ofwel via de kust naar San Juan
de los Terreros, op de grens met
de provincie Murcia langs
schone brede stranden zoals
bijvoorbeeld Puerto Rey,
Villaricos en Vera Mar waar zich
het nudistencomplex Vera Playa
Club bevindt.

Mojácar

Vanuit Sorbas of vanuit Almería via
de N-340 is het de moeite waard
een uitstapje naar de Woestijn van
Tabernas te maken.

Het binnenland
De reiziger mag beslist een bezoek
aan het meer landinwaarts gelegen
Níjar niet overslaan. Het is een klein
karakteristiek Andalusisch dorpje
dat bekend is vanwege de zgn.
jarapas (grote dekens gemaakt van
stof, katoen of wol die gebruikt
worden als kleden, dekens,
gordijnen of als siervoorwerpen),
artikelen vervaardigd van
espartogras alsmede de zeer
gewaardeerde keramiek met een
eeuwenoude traditie, geglazuurd in
levendige kleuren. Ook de Sierra de
Alhamilla is zeer de moeite waard:
dit dichtbij de stad Almería gelegen
berggebied is populair onder
liefhebbers van een
ongecompliceerde wandeling.
Op minder dan een uur rijden van
Almería bevindt zich het
Natuurgebied Karst en Yesos de
Sorbas: een druipsteenverschijnsel
in een gipsplateau dat als het
belangrijkste ter wereld beschouwd
wordt, met meer dan 1000
natuurlijke uithollingen en meer
van zes miljoen jaar oud dat het
beste onder begeleiding van een
gids bezocht kan worden.

Hier waart men zich op een ander
werelddeel: dit prachtige en
tegelijkertijd wonderlijke landschap
heeft reeds tientallen jaren lang een
bijzondere aantrekkingskracht
uitgeoefend op de filmindustrie.
Westerndorpjes, die ooit gebouwd
zijn voor beroemd geworden films
zoals bijvoorbeeld De Zeven
Samourais kunnen dagelijks bezocht
worden en de toeristen kunnen zich
hier in het Wilde Westen wanen
midden tussen rondgalopperende
paarden, cowboys die van hun
paard vallen, vechtpartijen in de
saloon, schietpartijen en
dansfeesten. In de woestijn bezicht
zich ook een dierenreservaat.
Sorbas
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V

rijetijd en
evenementen

Sport
Waterskiën, zeilen en
windsurfen
Aan de stranden van Roquetas de
Mar en Mojácar vindt men zeil-,
waterski- en windsurfscholen die
cursussen organiseren en
uitrustingen verhuren.

Onderwatersport

Wandelen

Het water van het Natuurpark
Cabo de Gata is het helderste
van het hele MiddellandseZeegebied, met zicht tot op
20 meter diepte, en de
onderwatersportliefhebber zal
hier een waar paradijs vinden
met talrijke dier- en
plantensoorten. Langs de hele
kust bieden duikclubs tochten
en cursussen. Enkele daarvan
organiseren ook boottochten.

Eén van de aantrekkelijkste
manieren om de kust van
Almería te leren kennen is door
middel van wandeltochten.
Er zijn routes uitgezet in het
Natuurpark Cabo de Gata-Níjar
en in de gemeente Sorbas, in
vlakke zones met slechts geringe
hoogteverschillen. Alleen in
de Sierra de Alhamilla
betekenen de routes echte
bergwandelingen. (Informatie
in de Bureaus voor Toerisme en
Milieu waar kaarten met
routebeschrijvingen te
verkrijgen zijn).

Informatie:
Federación Andaluza de
Actividades Subacuáticas
Plaza de las Almadrabillas, 10
04007 Almería
% 950 270 612

Voor toeristen die de kust per
schip aandoen bieden de
volgende jachthavens allerlei
faciliteiten.
Real Federación
Española de Vela
Luis de Salazar, 9
% 915 195 008
) 914 164 504
www.rfev.es

Golf
Real Federación Española de Golf
Provisional Arroyo del
Fresno Dos, 5
28035 Madrid
% 915 552 682
) 915 563 290
www.golfspainfederacion.com

Centro de Información del
Parque Natural Cabo de
Gata- Níjar
% 950 380 299

Gastronomie

Vissen
Binnen het Parque Marítimo de
Cabo de Gata mag uitsluitend
gevist worden met traditionele
methodes, binnen bepaalde
zones. Het is volstrekt verboden
onderwater te vissen met
gebruikmaking van flessen.
Sportvisserij is alleen geoorloofd
als men hengelt vanaf de kust
en vanuit schepen, buiten
bepaalde plaatsen (zwemzones
en beschermde gebieden).
Overal elders aan de kust mag
de sportvisserij vrij beoefend
worden.
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Four wheel drive

Aan de kust van Almería is het
vooral in de zomer gebruikelijk
niet in restaurants maar in
tapabars te eten. De reiziger die
echter de voorkeur geeft aan
een restaurant zal kunnen
kiezen uit een uitgebreid
aanbod langs de hele kust, met
overal verse vis, schelp- en
schaaldieren en verkwikkende
voorgerechten zoals
bijvoorbeeld vissoep met
schaaldieren en mayonaise, de
befaamde gazpacho of witte
knoflooksoep bereid met
broodkruimels, olijfolie,

Voor voertuigen met four-wheel
drive zijn speciale routes
uitgezet in het Park van Cabo de
Gata, die een halve of een hele
dag in beslag nemen, onder
begeleiding van
gespecialiseerde gidsen.
Andere activiteiten
Verder zijn er organisaties voor
kanovaren,
mountainbiketochten,
speleologie, paardrijden,
enz.

21

Ook op de openluchtmarkten,
die elke dag in een ander
dorp gehouden worden,
kan men volkskunst en
handgemaakte artikelen
vinden.

amandelen en knoflook.
Als nagerecht staat het hele
jaar door vers fruit op het menu
en zoete lekkernijen met
Arabische connotaties.

Jaarmarkten en

Volksfeesten

Almería
Jaarmarkt van Almería. Tweede
helft van augustus ter ere van de
patrones, de Maagd van de Zee.
Gezellig druk karakteristiek
Andalusisch evenement met
paviljoens die pas bij zonsopgang
gesloten worden waar gedanst
wordt, koele manzanillawijn
geschonken wordt en men
worstsoorten en tapas kan eten.
Ook worden er stierengevechten
gehouden.
Carnaval. Begin maart. In het
Auditorium worden prijzen
uitgereiktt voor de beste parodie
en de mooiste kostuums.
Cruces de mayo. Begin mei
versieren plaatselijke verenigingen
de binnenplaatsen en pleinen van
de oude stadskern met kruizen
gemaakt van bloemen. Een bezoek
aan de kruizen gaat vergezeld van
het nuttigen van manzanillawijn
en tapas.
Paasweek. Van Palmzondag tot
Paaszondag houden vijftien
verenigingen processies door de

In het binnenland vindt men
specialiteiten zoals bijvoorbeeld
migas con tropezones,
gurullos con conejos (stoofpot
met konijn), cocido de trigo,
ajo colorao, ajipán,
verschillende soorten worst en
kipgerechten.

Volkskunst
Op veel plaatsen worden nog
steeds op ambachtelijke wijze
keramiek, borduurwerk, stoffen,
producten van espartogras en
houtsnijkunst vervaardigd.
In Mojácar bevindt zich het
Centrum voor Volkskunst waar
in 16 werkplaatsen volkskunst
wordt gemaakt, tentoongesteld
en verkocht.
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Carboneras. Van 11 t/m 15 juni
worden de patroonsfeesten ter ere
van Sint Antonius gehouden, met
een “veldslag” tussen Moren en
Christenen waarbij het gezag over
het kasteel beslecht wordt. Op 15
en 16 augustus wordt tijdens het
Feest van Vissers en Toeristen een
zeeprocessie gehouden waarna
voor de aanwezigen sardientjes
geroosterd worden.
Roquetas de Mar. Zeeprocessie
tijdens de feesten van Aguadulce
(16 juli) en van Santa Ana (26 juli),
waarbij het beeld van de heilige in
processie meegedragen wordt
nadat eerst haar gezicht gewassen
is met water uit de haven. Op
kampvuren wordt eten
klaargemaakt op het strand.
De inwoners van Roquetas de Mar
brengen 29 december gewoonlijk
door op het strand en roosteren
vis met gedroogde algen.
Vera. Gedurende de tweede week
van augustus wordt de “Veractiva”
gehouden. Deze jaarlijkse beurs is
gewijd aan een aantal
verschillende sectoren en men kan
hier kennismaken met regionale
gastronomie, volkskunst, tradities,
cultuur, folklore, vermaak en
kinderattracties. De Paasweek
wordt plechtig gevierd en heeft
een eigen reputatie opgebouwd.
Huércal Overa. De Paasweek is
hier tot Viering van Nationaal
Belang verklaard.

straten van de stad voor een
eerbiedig zwijgend publiek op het
ritme van hartverscheurende
religieuze flamencoliederen.
De meegedragen beelden,
voorwerpen van zilversmeedwerk
en geborduurde gewaden vormen
een indrukwekkende aanblik.
Natuurpark Cabo de Gata-Níja.
De dorpen die binnen de grenzen
van het Park liggen vieren de
Paasweek op traditionele wijze
met processies waarbij
beeldengroepen meegedragen
worden, vergezeld door
boetelingen, en waarbij de
Kruisweg afgelegd wordt.
Gedurende de zomermaanden zijn
vooral de feesten van Las Negras,
Cabo de Gata y Albaricoques, Pozo
de los Frailes en Isleta del Moro
een bezoek waard. Tijdens de
Jaarbeurs van September te Níjar is
het de gewoonte iets te gaan eten
bij de vele stalletjes, een traditie
die uit de XIVe eeuw dateert.
Adra. Processies op zee waarbij
beelden van de beschermheiligen
meegedragen worden op
8 september en 16 juli. Op 25 april
wordt het Feest van de
Landbouwer gehouden, ter ere
van Sint Marcus, met een processie
en bedevaart op de Vlakte van
Adra. Met de karakteristieke
Sint Marcuskransen,
paardenconcoursen en feestelijk
opgetuigde dieren.
Mojácar. Van 7 t/m 9 juni worden
ter gelegenheid van de Feesten
van Moren en Christenen
volksdansuitvoeringen en
optochten gehouden.
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NUTTIGE INFORMATIE
Provinciaal Patronaat voor
Toerisme in Almería
% 950 621 117
) 950 267 545
www.almeria-turismo.org

Internationaal
Netnummer % 34
Toeristen Informatie Telefoon
TURESPAÑA
www.spain.info
Turismo Andalucía
% 901 200 020
www.andalucia.org

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Spoedeisende hulp % 112
Medische spoedgevallen % 061
Guardia Civil % 062
Rijkspolitie % 091

Gemeentepolitie % 092
Consumenteninformatie % 010
Postkantoor % 902 197 197
www.correos.es

SPAANSE BUREAUS VOOR TOERISME IN HET BUITENLAND

BUREAUS VOOR TOERISME
Almería
Bureau voor Toerisme van de
Junta de Andalucía
Nicolás Salmerón op de kruising
met Martínez Campos
% 950 175 220
) 950 175 221

Roquetas de Mar
Avenida Mediterráneo, 2
% 950 333 203
Vera
Plaza Mayor, 1
% 950 393 142

BELGIË. Brussel
Office Espagnol du Tourisme
Rue Royale 97, 5º
1000 – BRUXELLES
% 322/ 280 19 26
) 322/ 230 21 47
www.spain.info/be
e-mail: bruselas@tourspain.es

NEDERLAND. Den Haag
Spaans Bureau voor
Vreemdelingenverkeer
Laan van Meerdervoort, 8ª
2517 AJ DEN HAAG
% 3170/ 346 59 00
) 3170/ 364 98 59
www.spain.info/ne
e-mail: infolahaya@tourspain.es

AMBASSADES IN MADRID

Mojácar
C/ Glorieta, 1
% 950 615 025
PARADORES DE TURISMO
Reserveringscentrale
Calle Requena, 3
28013 Madrid
% 902 547 979
) 902 525 432
www.parador.es

Parador de Mojácar
Playa de Mojácar
Almería
% 950 478 250
) 950 478 183

VERVOER
AENA (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea)
% 902 404 704
www.aena.es
Adif-Renfe
% 902 240 202 / 902 243 402
www.renfe.es
Busstations Almería
% 950 262 098

Plaza de la estación
Trasmediterránea
% 902 454 645
www.trasmediterranea.es
Ferrimaroc Agencias
% 950 274 800
www.ferrimaroc.com
Wegeninformatie
% 900 123 505
www.dgt.es

België
Paseo de la Castellana, 18
% 915 776 300
) 914 318 166

Nederland
Avenida Comandante Franco, 32
% 913 537 500
) 913 537 565

SPAANSE BUREAUS VOOR TOERISME IN HET BUITENLAND
BELGIË. Brussel
Office Espagnol du Tourisme
Rue Royale 97, 5º
1000 BRUXELLES
% 322/280 19 26
) 322/230 21 47
www.spain.info/be
e-mail: bruselas@tourspain.es

NEDERLAND. Den Haag
Spaans Bureau Voor
Vreemdelingenverkeer
Laan Van Meerdervoort, 8A
2517 AJ DEN HAAG
% 3170/346 59 00
) 3170/364 98 59
www.spain.info/nl
e-mail: lahaya@tourspain.es

AMBASSADES IN MADRID
België
Paseo de la Castellana, 18
% 915 776 300
) 914 318 166

Nederland
Avenida Comandante Franco, 32
% 913 537 500
) 913 537 565

Tolweg
Tolvrije snelweg en autoweg
Rijksweg
Eersterangsweg
Tweederangsweg
B-weg
Spoorlijn
Parador
Golfbaan
Camping
Jachthaven
Kuuroord
Vliegveld
Nationall Park
Natuurpark
Vuurtoren

