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Maandag 11 maart Heel - Eindhoven - Malaga - Cómpeta 
Het is inmiddels 14 jaar geleden dat we voor het eerst naar Spanje gingen en toen was onze bestemming
dezelfde als nu, en wel Cómpeta. We staan deze morgen om 4 uur op en na een kop koffie vertrekken we naar
het vliegveld van Eindhoven. We zijn keurig 2 uur van tevoren aanwezig en ondanks dat het druk is hoeven we
ons niet te haasten.
Als we in het vliegtuig zitten zien we hopelijk de
laatste regen voor de komende anderhalve
week.

Halverwege de vliegreis zien we het weer
opklaren.

Als we na 2,5 uur vliegen aankomen in Malaga
zien we een helder blauwe lucht, meer kunnen
we ons niet wensen.
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Nadat we zonder problemen de huurauto hebben opgehaald
gaan we richting Cómpeta. Vlak voor het dorp is er nog een
uitkijkpunt met zicht op het dorp.
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We worden op een pleintje opgewacht door de eigenaar van ons vakantiehuis: Casa Blixen. Het laatste stukje doen we lopend want met de auto is
het toch wel wat heel erg smal en steil. Bovendien is er bij het huis nauwelijks parkeergelegenheid.. Samen met de eigenaar lopen we een rondje
door het huis en als kers op de taart zijn daar de 3 prachtige terrassen.
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Vanaf het terras hebben we een fantastisch uitzicht over
de omgeving.

De keuken, met dit uitzicht, is de andere favoriete plek van ons om tijd door
te brengen.

Dankzij het heldere weer zien we het Rifgebergte in Marokko liggen.
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Aan het eind van de middag lopen we nog even een rondje door het dorp met
z'n smalle steile straatjes.
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Natuurlijk mag een foto vanuit ons huis bij avond niet ontbreken.
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12 maart Cómpeta - Archez - Canillas de Albaida - Cómpeta  10 km
Laagste punt: 429 m Hoogste punt: 686 m Totale stijging / daling: 550 m

Vandaag onze eerste wandeling en het belooft een warme dag te worden. Als we beginnen met lopen is het inmiddels als half 12 maar de bedoeling
is om in Canillas de Albaida te lunchen en daar rond half 3 aan te komen.

We verlaten Cómpeta helemaal beneden in het dorp en hebben na zo'n 20 minuten zicht op Archez en Canillas de Albaida.
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Het plaatsje Archez verwelkomt bezoekers uitbundig met deze fleurige
bloemenzee.

Ook dit is weer zo'n prachtig Spaans plaatsje
en de medewerksters van de reinigingsdienst
houden alles keurig netjes.
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Nadat we dit plaatsje achter ons hebben gelaten blijkt het opeens lastig om onze
route te vervolgen. Het pad dat op de kaart staat is niet meer overal
begaanbaar. Met wat struinen lukt het dan uiteindelijk toch en ondanks dat is de
omgeving met dit riviertje absoluut niet onaardig.

Op dit pad lopen we weer
helemaal zoals Wim had gepland
en zien we voor ons al Canillas de
Albaida liggen. Maar voor we daar
zijn duurt nog wel even.

We steken Rio Turvilla over en
zien ook nog een watervalletje.
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Inmiddels is het half 3 geworden als we Canillas de Albaida
binnenwandelen en zien gelijk een typisch Spaanse
begraafplaats liggen.

En ook nu wandelen we weer door een prachtig
Spaans dorpje met zijn prachtige smalle straatjes.

Daar er in het restaurant geen menu del dia
geserveerd wordt besluiten we in Cómpeta te gaan
eten.
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Voor we het dorp verlaten brengen we nog
even een bezoekje aan de Santa Anna kapel.

De laatste kilometers naar Cómpeta gaan via een mooi en niet al te zware route.

Deze eerste wandeling sluiten we af met een menu del dia op het pleintje bij de kerk.
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13 maart Frigiliana - Rio Higuerón - Parque Natural - Frigiliana  8 km
Laagste punt: 223 m Hoogste punt: 496 m Totale stijging / daling: 470 m

Voor de wandeling van vandaag rijden we met de auto naar Frigiliana. Dit dorpje is veel meer toeristisch dan Cómpeta. We beginnen gelijk aan de
wandeling en zullen na afloop daarvan nog even door Frigiliana lopen.

Via een heel steile weg naar beneden lopen we het plaatsje uit en komen al snel bij de beek die we een tijdje blijven volgen en meermaals
oversteken.

Dit irrigatiekanaaltje doet nog steeds dienst.
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Na een tijdje verlaten we de beek en via een steil, smal pad stijgen we naar het hoogste punt van vandaag. Daar aangekomen blijven we de kam
volgen en enige tijd later zien we aan de ene kant de bebouwing van Frigiliana en de zee liggen en aan de andere kant het Parque Naturel waar niet
gebouwd mag worden.
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Wel zien we in het Parque Natural zo nu en dan een bebouwing uit vroegere tijden die nu vervallen is tot een ruïne.
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Inmiddels zijn we via een rotsachtig pad weer afgedaald naar de beek en lopen
door een prachtig stukje natuur richting Frigiliana.
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Wandelen in de bergen is niet altijd gemakkelijk.

Dit is helaas ook Spanje.
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Aangekomen in Frigiliana doen we nog een rondje door dit prachtige plaatsje om vervolgens met de auto weer naar ons vakantieadres te rijden.
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14 maart Canillas de Aceituno - Saltillos des Almanchares  9 km
Laagste punt: 630 m Hoogste punt: 811 m Totale stijging / daling: 260 m

Om bij ons beginpunt van de wandeling te komen gaan we eerst met de auto naar Canillas de Aceituno. De rit er naar toe gaat via een prachtige weg
en is al een feestje op zich. De afstand is hemelsbreed slechts 11 km, maar over de weg 22 km. Omdat de toegestane maximum snelheid op de
bochtige weg 20, 30 of 40 km/h is, duurt de rit toch 3 kwartier.

De wandeling van vandaag is een heen en weertje en is niet een doorsnee wandeling. We
wandelen al snel het plaatsje uit en komen uit bij een kanaaltje dat voor de watervoorziening
van het dorp zorgt. Langs dit kanaal is voldoende plaats om te lopen, maar zo nu en dan is
het wel wat smal.

Het kanaaltje krijgt zijn water via een lange slang die wij de rest van de route gaan volgen.
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Ook hier is weer een ruïne
te zien.
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Toen wij in 2005 hier ook hebben gewandeld liepen wij nog over een
heel smalle richel met zo nu en dan een reling. Nu is daar een nieuwe
loopbrug tegen de rotsen gemaakt en dat voelt heel wat veiliger.
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Als we bij de waterval aankomen betekent dit het einde van de route. Vanaf hier kun je niet verder.
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Een mooie plek om een lange pauze te houden en dat doen
we dan ook.
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Op de terugweg hebben we mooie uitzichten en zien we diep
beneden ons de weg liggen die we hebben gereden.

Als we een half uurtje verder zijn hebben we mooi zicht op
Canullas de Aceituno.
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Natuurlijk gaan we ook dit dorpje wat beter bekijken
en dat is ook weer de moeite waard.
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In Cómpeta aangekomen zijn we het
er over eens dat dit een erg leuke
wandeling is met niet erg veel
hoogtemeters.
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15 maart Salares - Puente Árabe (Puente Romano) - Casa de Haro - Cruz del Muerto - Salares  7 km
Laagste punt: 550 m Hoogste punt: 856 m Totale stijging / daling: 390 m

Ook deze morgen nemen we de weg die we gisteren hebben gereden alleen nu een stuk
korter. We zetten de auto neer bij de ingang van het plaatsje Salares.

Een mooie entree om het plaatsje binnen te wandelen met zijn sinaasappelbomen en
fonteintjes.
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Als je door het plaatsje wandelt zie je
al snel dat er nog heel wat kan worden
opgeknapt, maar je ziet ook dat er al
het nodige geld is ingestoken.
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In ieder geval ziet de
Puente Árabe er
fantastisch mooi uit.

Wij lopen dan ook met plezier over de 'keurig gelegde' keien naar de
overkant van de beek.
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Nu beginnen wij over een smal stijgend pad naar boven te lopen.

Even later worden we op een prachtige omgeving getrakteerd.
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Hier is het pad wat breder maar we blijven genieten.

Bijna boven aangekomen houden we een wat langere pauze gezeten op een
waterbak die in vroeger tijden werd gebruikt voor mens en dier en om de was te
doen.
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Iets boven de waterbak ligt de vervallen boerderij Casa de Haro, één van de ruïnes die te vinden is in het Natuurpark.
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Natuurlijk kijken we voorzichtig binnen rond.
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Even later komen we aan op het hoogste punt van de wandeling en via een brede onverharde weg lopen we een tijdje over de brede kam waarbij we
prachtig uitzicht hebben.
Als we het Natuurpark verlaten komen we aan in Cruz del Muerto dat bestaat uit een paar mooi gelegen huizen.
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Hierna beginnen we even later aan de afdaling en zien al snel Salares onder ons liggen.
Iets verder rechts zien we Sedella liggen, ook weer zo'n typisch Spaans dorpje.

Probleemloos bereiken we weer Salares en onze auto. We hebben heel erg genoten van deze korte
maar prachtige wandeling.
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16 maart Cómpeta - Cerro Gavilán - Puerto del Collado - Cruz del Monte - Cómpeta  11 km
Laagste punt: 638 m Hoogste punt: 1130 m Totale stijging / daling: 550 m

We laten de auto staan en beginnen vanaf ons huisje aan de wandeling.
Vanaf het begin moeten we gelijk omhoog en bij tijd en wijle is dat een behoorlijke stijging
en ook het pad met al z'n keien werkt niet mee.

Maar de uitzichten vergoeden veel.
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Cómpeta zien we diep beneden ons liggen.

Dit pad ziet er nog ruiger uit maar met een rustig tempo kom ook ik boven.
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Een mooi pad leidt ons verder naar ons hoogste punt van de dag: de Cerro Cavilán.
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Vanaf de top houdt de brandweer de omgeving in de gaten houdt in verband
met bosbranden. Op dit moment is er niemand aanwezig.

We houden natuurlijk op het hoogste punt een lange pauze en kijken uit over
de omgeving en de zee.
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Van bovenaf ziet de omgeving met zijn vele
weggetjes er prachtig uit.

Na zo'n 40 minuten afdaling komen we aan
bij de Puerto del Collado op 890 m.

Vanaf hier volgen wij de brede weg naar Cruz del Monte, de "villawijk" van
Cómpeta om vervolgens weer door een wirwar van kleine steegjes op ons
vakantieadres aan te komen.
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17 maart Cómpeta 0 km
Een zonnige rustdag.

18 maart Fábrica de la Luz bij Canillas de Albaida 0 km
Vol goede moed stappen we in de auto om naar Fábrica de la Luz, de oude elektriciteitscentrale van Albaida,  te gaan voor de wandeling.
Daar aangekomen zien we veel politie en nog diverse andere mensen staan. Volgens ons is hier wat aan de hand dus stappen we op de politie voor
meer informatie.

Blijkbaar is er iets ergs aan de hand want we krijgen te horen dat we niet het gebied in mogen, wellicht kan het morgen wel aldus de politie. Dus
helaas rijden we weer terug naar Cómpeta. We denken er nog over na om vanuit huis een wandeling te doen maar het weer is inmiddels omgeslagen
en dat doet ons besluiten om thuis te blijven. Een goeie beslissing blijkt later.

De volgende dag lezen we op internet dat er op de plek waar wij wilden gaan wandelen gezocht werd naar een vermiste man en die uiteindelijk
levenloos is gevonden.

19 maart Fábrica de la Luz - Cerro Verde - Fábrica de la Luz 8,5 km
Laagste punt: 700 m Hoogste punt: 1034 m Totale stijging / daling: 400 m

Vandaag gaan we dus weer naar Fábrica de la Luz waar we gisteren niet
konden gaan wandelen. Gelukkig zien we bij aankomst dat we zonder
problemen het gebied in kunnen.
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De wandeling begint gelijk al mooi met de Arroyo
de la Cueva, een beekje dat mooi door de
omgeving loopt.

Dit beekje steken we meermaals over.
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We wandelen over een mooi smal naar boven en zien onderweg dit wel heel
kleine huisje. We zijn benieuwd waar dit vroeger voor werd gebruikt.

Er staan in dit gebied zelfs "wegwijzers".



47

Het bospad wordt nog even onderbroken door een pad
door een olijfboomgaard met een waterbassin dat gebruikt
wordt voor de watervoorziening voor de bomen.

Daarna vervolgen wij ons pad nog een poosje om vervolgens terecht te komen op een
prachtig pad omgeven door rotsen. Het vergt zo nu en dan wat klauterwerk maar niet
afschrikwekkend.
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Als we dit pad achter de rug hebben zijn we ook zo'n beetje op het hoogste punt van de dag
en zijn aangekomen op een brede weg.

Vanaf deze weg hebben we een mooi uitzicht over de omgeving.
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Ondertussen is het tijd geworden voor een wat langere pauze en dat doen we bij dit
waterpunt dat een bassin van water voorziet dat gebruikt wordt voor de dieren.
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Op deze foto zien we verschillende brandgangen die ervoor
moeten zorgen dat eventuele bosbrand binnen de perken
blijven.

Dan is het al weer bijna zover dat we aan de afdaling gaan
beginnen. Een niet moeilijke afdaling over een goed
begaanbaar pad brengt ons in no time beneden.
Daar zien we een grote groep Spanjaarden die zich tegoed
doen aan een heerlijke lunch. En zo hebben we dan een
prachtige wandeling achter de rug.
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20 maart Fábrica de la Luz - Cerro Verde - Fábrica de la Luz 8,5 km
Laagste punt: 700 m Hoogste punt: 1034 m Totale stijging / daling: 400 m

Gisteravond is dochter Martine is met vriend Andy gearriveerd in ons huis en vandaag lopen we samen met hen dezelfde mooie route als gisteren.
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21 maart Cómpeta - Malaga - Eindhoven - Heel 

Vandaag alweer de laatste dag van ons verblijf in Spanje. Omdat we vanavond pas
om 8 uur vliegen, gaan we op bezoek bij onze vrienden Marleen en Jacq die een
weekje in Malaga verblijven. Na een moeizame zoektocht naar een parkeerplaats
komen we rond het middaguur aan. We vertrekken al snel voor een wandeling over
de boulevard en dat is geen straf met dit mooie weer. Na ook voor de inwendige
mens te hebben gezorgd vertrekken we op tijd richting vliegveld.

Tegen 5 uur leveren we de huurauto in en daarna worden we al heel snel met het
busje naar het vliegveld gebracht en daar begint zoals gebruikelijk het lange
wachten. Ook nu weer vertrekt het vliegtuig later dan gepland en om 5 over half 9
gaan we de lucht in en om kwart over 11 staan we weer aan de grond. Nog even de
bagage oppikken en dan naar de auto om vervolgens om kwart voor 1 weer onze
eigen voordeur te openen.

Het was een relaxte week met de eerste heel mooi en warm weer. We hebben weer een aantal mooie wandelingen gemaakt..




