Lagar de Serrato
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De amandelbomen staan momenteel in volle
bloei en dat kan aanhouden tot midden
februari! Het lijkt net of de berghellingen zijn
bezaaid met roze en witte watjes, en als je
tussen de bomen loopt of fietst, waan je je in
een sprookje. Hoe meer bloesem, hoe beter de
oogst die erop gaat volgen. De bloemen kleden
als eersten op subtiele wijze de natuur weer
aan, en zorgen voor prachtige uitzichten als je
tocht door het achterland maakt.

Als skiën je ding is, kan de Sierra Nevada, op ca. 100 kilometer van Finca Serrato, je
heerlijke dagen bezorgen. Buiten het feit dat in dit skigebied Sol y Nieve (zon en sneeuw)
de zon het meeste schijnt van alle skiarena’s in Europa, kan het met 90
kilometer pistes goed wedijveren met
veel plekken in de Alpen. In het 2100 m
hoge Pradollano vindt je tal van
skifacaliteiten. Dat kan ook niet anders.
Op deze plek vonden in 1996 de
wereldkampioenschappen skiën plaats.
Van blauw tot zwart, iedereen komt hier
aan zijn trekken. Er staan 24 liften ter
beschikking die je in een mum van tijd
tot vlakbij de top van de Pico Veleta brengen, op 3300 meter hoogte. Met een beetje
geluk kun je hier tot bijna half mei van genieten!
Het Alhambra paleis in Granada was een paleis, een citadel, een kasteel en het huis
van de Nasrid Sultans, hoge regeringsfunctionarissen, de hofbediening en de elite
troepen gedurende de 13de en 14de eeuw.
Tegenwoordig is het monument verdeeld in
vier delen: de paleizen, de militaire zone of
Alcazaba, de stad of Medina en de grond voor
akkerbouw van de Generalife. Al deze
gebieden worden omgeven door bos en tuin.

Je kan de unieke en uitgebreide architectuur van het Alhambra, met het bijbehorende
omringende landschap, ten volle aanschouwen vanaf el Mirador de San Nicolás, in de
Albaycín wijk op de heuvel tegenover het Alhambra. Ook vanaf de Sacromonte heb je
een werkelijk spectaculair uitzicht over het Alhambra dat statig boven de stad uitstijgt,
met een mooie, soms besneeuwde, Sierra Nevada bergketen als achtergrond.
De Mezquita (moskee) van Cordoba is een uniek architectonisch monument in
Córdoba. Het werd vanaf de achtste eeuw gebouwd als moskee, maar is deels, na de
christelijke overname van Córdoba in de dertiende eeuw, tot kathedraal van het bisdom
Córdoba omgebouwd. Daardoor is een bizar samenstelsel van moskee en kathedraal
ontstaan.
In de loop der eeuwen hebben
verschillende
verbouwingen
plaatsvonden, zodat tegenwoordig
zowel de Moorse als de christelijke
invloeden duidelijk herkenbaar zijn.
Zowel het grondplan van een
traditionele moskee, als het Latijnse
kruis voor een kathedraal zijn terug
te vinden in de Mezquita.
Bovenop de fundamenten van een
Romeinse tempel en de Visigotische
basiliek van Sint-Vincent is de
grootste en oudste moskee van
Europa gebouwd. De moskee had
een capaciteit om twintigduizend (!)
mensen te herbergen en was na de
moskee van Mekka de grootste
moskee.

El Torcal de Antequera is een
bijzondere plaats die u doet verrassen
met zijn rare en gevarieerde vormen
waarin de kalkstenen rotsen door wind en
water geërodeerd zijn in de loop van
duizenden jaren.
El Torcal bestaat uit kalksteen dat is
ontstaan tussen de 250 en 150 miljoen
jaar geleden. De rotsen vormden hier
oorspronkelijk de zeebodem en zijn in
miljoenen jaren langzaam veranderd.

De uitbundige flora en fauna vormen een toegift op deze prachtige plek, die beschouwd
wordt als uniek in Europa. Buiten de opmerkelijke flora, kent het gebied zo'n 150

verschillende soorten amfibieën, reptielen, vogels
en zoogdieren, waaronder verschillende soorten
berggeiten, vossen, bergkatten, hagedissen,
schorpioenen, slangen, spinnen et cetera. Vele
gieren, arenden, adelaars, sperwers,
gierzwaluwen, valken en andere vogels zoals
uilen treft u aan in dit gebied. De plaats is
uitgeroepen tot beschermd gebied voor vogels.
El Torcal was ook de woonplaats van de prehistorische mens. Overblijfselen van deze
neolithische bewoners zijn op verschillende plaatsen gevonden.

Caminito de Rey, het gevaarlijkste pad ter wereld, werd in 1992 officieel gesloten,
omdat het in de 20ste eeuw in verval raakte en grote delen van het pad zich in een zeer
gevaarlijke staat verkeerden. Tijdens de sluiting wisten nog steeds avonturiers het
wandelpad te vinden met vele dodelijke slachtoffers als gevolg. Om te voorkomen dat
waaghalzen toch nog probeerden het pad te bereiken, had men het eerste stuk gesloopt.
De regering besloot ook om een boete van € 6000,- uit te delen voor het betreden van
deze levensgevaarlijke weg.
In 2014 werden Helicopters en
alpinisten ingezet voor de
herstel werkzaamheden. Vanaf
vorig jaar is de route opnieuw
geopend voor het publiek. Al
hoewel het pad nu veel
veiliger is, zal de omgeving
zeker niet minder dramatisch
zijn. Voor wandelaars die een
spannende wandeltocht willen
maken is het een heel
bijzonder en mooie route en
het is nog geen uurtje vanaf
Finca Serrato.

Sinds vorig jaar stelt het bisdom van Málaga het dak van de kathedraal open voor
publiek. Bezoekers worden steeds in groepen en onder begeleiding toegelaten. Dit
gebeurt via de noordelijke toren. Na zo’n 200 treden bereik je een hoogte van ongeveer
50 meter. Naast de interessante
(bolvormige) dakconstructie is ook
het uitzicht over Málaga en de
kust spectaculair.
In de zomer zijn er ook nachtelijke
rondleidingen.

Een mooie afwisseling op alle bezienswaardigheden. Een stad met strand, en
Málaga is zo’n stad! Aan beide kanten van het centrum zijn er bij elkaar ongeveer 15
stranden te vinden. De stranden van Málaga zijn schoon en hebben voldoende
voorzieningen. De stranden aan de westkant, zoals Torremolinos en Benalmedena zijn
mondainer en bekender dan die aan de oostkant.

Pedregalejo bijvoorbeeld, een voormalig vissersplaatsje, ligt op ongeveer 5 kilometer van
het stadscentrum van Málaga. Het massatoerisme is hier nog niet doorgedrongen en het
heeft een Spaanse sfeer. Er is voornamelijk laagbouw en het heeft een dorps karakter.
De verschillende strandjes zijn hier komvormig, klein en knus. In een mix van
authentieke visrestaurantjes, barretjes en leuke terrasjes is het hier aangenaam
vertoeven. Iets verder door, vanaf Pedregalejo, bereik je over dezelfde boulevard de
gezellige visserswijk El Palo.

Agenda Málaga tot en met augustus 2016
Humor, vrolijkheid en traditie zonder polonaise. Carnaval in Málaga (30 januari-7
februari) is wat ons betreft net wat eleganter dan in Nederland. Zelfs mensen die niks om
carnaval geven weten er in Málaga van te genieten!

Carnaval in Málaga heeft een unieke sfeer. Zeker wanneer je het vergelijkt met de Lage
Landen heeft het carnaval is Málaga iets galants. Je ziet kleurrijke parades en (komische)
muziek- en dansoptredens op de grote pleinen en straten van Málaga centrum.
Het meest indrukwekkende ‘evenement’ van Málaga. Semana Santa (20 - 27 maart) is
groots, maar vooral bijzonder. Tijdens de heilige week voor Pasen gaan er ruim 40
processies door de straten van Málaga centrum. Dat Semana Santa in Málaga misschien
wel de mooiste is in
Spanje, is zeker niet
overdreven.

Filmfestival Málaga (Cine Español) (22 april – 1 mei)

Het prestigieuze filmfestival van Málaga zorgt altijd voor veel gezelligheid en activiteiten.
De rode loper in het centrum zorgt voor een echte filmsfeer. Tijdens dit festival voor de
Spaanstalige film komen er veel (Spaanse) filmsterren naar Málaga in de hoop een
prijs te winnen voor hun rol of film.
La Noche en Blanco (cultuurnacht) (Nacht van 14 op 15 mei)

Een super gezellige nacht voor liefhebbers van kunst en cultuur! Van zaterdag op zondag
is Málaga centrum een nacht lang één groot theater. Er zijn optredens met dans en
muziek, exposities en vele musea kun je gratis bezoeken tijdens deze cultuurnacht van
Málaga.
Noche de San Juan (Nacht van 23 op 24 juni)

Noche de San Juan is een echte traditie in Spanje. Tijdens deze nacht worden er wensen
gedaan en vieren de Spanjaarden dat de zomer weer terug is. In Málaga is het deze
nacht allemaal te doen op de stranden. Muziekoptredens, kampvuur en lekker eten
maken het feest compleet.

Feria de Málaga (13 tot en met 20 augustus)

Stel je voor… 7 dagen achter elkaar Koningsdag in Amsterdam, maar dan vele
malen uitbundiger. Eigenlijk is Feria de Málaga nergens mee te vergelijken, wat een
feest! In de middaguren in Málaga centrum en tijdens de avond- en nachtelijke uren op
het feria terrein buiten de stad. Misschien goed om te weten, je moet wel echt van een
groot feest houden. Eenmaal in Málaga kun niet voorbij aan dit gigantische zomerfeest.
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