Deel 6: Van Santa Luzia bij Tavira(P) tot El Pedro de Alcantara (Marbella,Spanje)
In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 december werd duidelijk dat ook Portugal zijn idioten
heeft: Jongelui die om half twee in de nacht met krankzinnige audioinstallaties in hun auto deze op
vol volume komen demonstreren. Als het nu muziek was konden we ons er nog iets bij voorstellen
maar het was een orgie van de meest primitieve ritmes.
Dit gegeven en het feit dat we op een wel erg primitieve vrije camperplek stonden in Santa Luzia
deed ons besluiten om maar weer 17,5 km op te schuiven, naar een officiële CP bij Manta Rota.
Okee, € 4,50 p.d. maar dan ook redelijk comfort en ondanks de zeer vele campers, ruim meer dan
100, toch geen hutje-mutje gebeuren.
Schreven we eerder over de esturia-kust, hier wandelden we over een aangelegd plankier door de
duinen naar een zéér breed strand. Er stonden vrij veel lieden met erg lange hengels maar we
hebben er niemand op kunnen betrappen dat ze iets levends aan de oceaan konden onttrekken.
Ook zagen we hier weer mannen die een soort vergiet met aangebouwd net
wiebelend door de zandbodem trekken waarmee ze hopen een bepaald soort
schelpdiertje te vergaren.
We keken een man op de vingers toen hij een emmer schelpen stond te zeven en
er uiteindelijk een heel klein handje vol levende schepjes aan overhield, resultaat
van uren zwoegen. En dit bleek hij beroepshalve te doen..........
Eerder leerden we dat een literkan gevuld met deze levende schelpjes ongeveer 8
a 9 euro opbrengt.
Hoewel het strand en de duinen mooi waren,
mede vanwege het alweer goede weer,
konden ze fotograaf Fred niet inspireren.
Dit werd goedgemaakt toen de zon afscheid
nam van de dag.
(Foto van vorige reis..)

Donderdag 17 december. Nog precies één week scheidde ons
van Kerstmis. Als je dan heerlijk zonnig weer hebt met +20
graden kom je, de hangende kerstmannen, kitscherige boompjes
en Engels-georienteerde kerstmuziek ten spijt, niet in een devote
stemming. We hadden alweer genoeg van de grote longstayers-camperstad Manta Rota dus na de
saniservice waren we al snel opweg om de 5 km naar de vrije plaats bij Altura te overbruggen.
Hier stonden we vaker en ook deze keer zeker niet als enige. Ondanks vrij veel campers en eigenlijk
niet meer dan een zandplaat tegen de duinen voelt het daar prettiger. Er rouleerde berichten dat de
politie hier vaak controleerde en campers wegstuurden als ze ook maar iets buiten de camper
hadden staan maar daar was, gevraagd aan anderen, geen sprake van.
Dit schijnt pas na de Kerst zo te zijn.
Voor ons is deze plaats mede zo fijn omdat er een fikse
strandwandeling gemaakt kan worden naar Monte Gordo, de
vakantiebuitenwijk van Vila Real de St. Antonio. ViceVersa een
wandeling van ruim 13 km. De terugweg deden we grotendeels
op blote kakkies........ We zagen er enkele knoepers van kwallen.
Géén reden om die plaats te
bezoeken is dat er extreem veel
Nederlanders bivakkeren.
Het schijnt dat een aantal Nederlandse touroperators hier erg
actief is. We hoorden ook als verklaring dat het hier een opvallend
vlak stuk Algarve is, goed geschikt voor mensen die slecht(er) ter
been zijn. Nederlands is er bijna de voertaal!
Bij Monte Gordo ligt voor ons de leukste 'haven' van Portugal. De kleine kleurrijke vissersbootjes
worden met een tractor op het droge getrokken, begeleid door hele zwermen krijsende meeuwen.
Een heel apart gezicht. En, zoals op veel plaatsen in Portugal worden ook hier de kwetsbare duinen
beschermd door er wandelplankieren aan te leggen.

Onze kleinzoon Kai, op moment van schrijven 5½
jaar, zal hierover erg tevreden zijn want sedert zijn
eerste bezoek aan strand en de duinen toen hij 2 jaar
was, is hij grote fan van dit gebied maar ook wel een
beetje bezorgd.
Vrijdag 18 december gingen eindelijk de fietsen weer
eens van het rek. Een retourtje Altura – Vila Real de
St. Antonio moest te doen zijn.......
Aanvankelijk langs redelijk drukke wegen maar op
een gegeven moment vonden we een stuk voorbij
Monte Gordo een mooi pad door het uitgestrekte
duingebied. Fred herkende het, ooit hadden we er al
eens gefietst maar dan in tegengestelde richting.
We zaten een tijdje aan het strand waar het wemelde van de kokkelvissers, zeker dertig mannen die
hun sleepnetten door het zand wiebelde.....
We kwamen in V.R. de ST.A. en namen o.a. een kijkje bij de officiele camperplaats. Deze gaf
aanleiding om in te vullen als volgende standplaats, temeer omdat Vila Real een gezellige stad is.
Op de terugweg, nu een groter stuk door de duinen, maakten we een koffiepauze in Monte Gordo bij
de droge haven. Toen we bij de camper afstapten hadden we 34 km op de teller (onze ontwende
bibsen deden dit al vermoeden.......)
Zaterdag 19 december waren we vroeg in de weer. Het beddengoed werd zeer grondig uitgeklopt
en waar nodig verschoond, de vloer uitgebreid aangeveegd, broodjes gekocht bij de bakker-aan-huis,
de ramen ontdaan van stof en zoutaanslag en toen gingen we er eens goed voor zitten. Uiteindelijk
hadden we alweer bijna TIEN kilometer voor de boeg naar onze laatste standplaats in Portugal.
(Hierbij gingen we er dan van uit dat de plannen niet gewijzigd zouden worden).
Deze grensplaats, gelegen aan de Guardiana-rivier, kenden we al en de camperplaats werd
probleemloos gevonden. Niet de allermooiste plek van Portugal, maar Vila Real de Santo Antonio is
een aardige stad. Bovendien was er een bescheiden kerstmarkt en die zijn altijd aardig om te
bekijken. We zagen ook dat er in de markthal een kerststal was, dat maakte nieuwsgierig. En........
Als ze hier een “kerststal” bouwen bedoelen ze een compleet landschap zoals het vermoedelijk in en
rond Bethlehem heeft uitgezien. Overal zitten bewegende elementen, waterpartijen en -partijtjes en
kampvuurtjes, smidsvuurtjes of oventjes. Erg mooi en heel knap gemaakt.
Op straat stond een band te spelen. Saxofoon, contrabas, acoustische gitaar en accordeon. Heel
verdienstelijk speelden ze 48 strofen van het bekende “New York, New York”, echt passend in de
kerssfeer...........
Els liet zich weer verleiden door merengue, Fred snoepte een soort honing-kliederkoek weg en ook
werden er 3 overhemden met lange mouwen gekocht voor een prikje.
Natuurlijk ook weer kriskras door straten en steegjes, huisjes bekijken....
Hier zagen we ook het vervelende verschijnsel van vastgebonden, meestal broodmagere paarden op
rommelige weilandjes annex vuilnisbelten en zonder ook maar iets van water. Zoals al eerder
geconstateerd: Portugal heeft kennelijk geen erkende dierenbescherming. Merwaardig is
daarentegen dat er wel grote en goed gesorteerde dierenwinkels zijn.

Zondagmorgen 20 december hadden we sinds lang echte regen- en onweersbuien die tot in de
middag aanhielden. Rond twee uur begon de hemel te breken en brak de zon weer regelmatig door.
Dat betekende dan ook dat er weer gewandeld moest
worden. Fred wandelde naar de vissershaven. Ook hier is
duidelijk te zien dat de kleinschalige visserij het heeft moeten
afleggen tegen de industriële visvangst. Veel verlaten en
deels ingestorte fabriekshallen vormen het trieste decor.
Er lag een vergaan scheepswrak aan de kade om de trieste
sfeer nog te versterken. Aalscholvers dienden als
alternatieve aasgieren...

Verder wandelend kwam hij bij een
rotonde met een gestyleerd beeld van
Sint Anthonius, de naamgever van de
stad. Er werd ook nog samen door het
centrum geslenterd waar
het behoorlijk
druk en gezellig was. Bij de kerststal stond nu een lange rij wachtenden.
We gunden ons de eerste churros met kaneel en suiker van deze reis......

Maandagmorgen bleek dat de weersvoorspelling klopte: Weer stralende zon en strakblauwe hemel.
We deden rap de saniservice, zagen af van waterbijvullen want er stond een verrijdbaar woonhuis
zijn vermoedelijk 2000 liter-tank bij te vullen.......
Nog even afrekenen en toen opweg naar España, naar een plekje waar we voorgaande drie
winterreizen ook al waren: Punta Umbria. Niet spectaculair
maar wij vinden het een leuke havenplaats. Er is vrijwel de
hele dag bedrijvigheid op het water. Vast bestanddeel is ook de
wandeling over de lange pier en via de duinen terug.
De uitgebreide ronde door de stad hoorde er uiteraard ook
weer bij. Over de dag verdeeld werd er toch zo'n 10 a12 km
gewandeld. Erg knap was dat we maar met twee kleine
dingetjes de grote Chinashop verlieten!
We hadden ook nog gezellige babbels met Zwitserse en
Schwarzwälder campercollega's.
Overigens waanden we ons in de stad even terug in Marokko
vanwege een erg karakteristiek pand.

Dinsdag 22 december. Niks van “Leise rieselt der Schnee”, nee, strakblauwe hemel en stralende
zon! Na uitvoerig afscheid van onze Zwitserse camperburen waarmee we een korte maar hevige klik
hadden wilden we weer een stukje verder. Nog even de verlichting checken, een vaste vertrekroutine, bleek dat het rechter richtinglicht op de fietsdrager niet werkte. Eerst nog geprobeerd de
lamp te vervangen, maar het armatuur had inmiddels op de nodige verkeersdrempels en stoepjes
zoveel tikken gehad dat we besloten om het nieuwe maar aan te sluiten. Het linker armatuur was
reeds eerder vervangen en het nieuwe rechter hadden we bij ons. Eén probleem: de kleurcodes van
de kabeltjes waren verschillend. Sneller dan de vorige keer wist Fred de combinaties te vinden en na
een klein uurtje knutselen konden we met goed werkende verlichting alsnog opweg.
Als doel hadden we Matalascaña, een strandplaats aan het einde van een doodlopende weg naar
het geweldig grote natuurgebied Doñana bezuiden de grote havenplaats Huelva. Hemelsbreed was
het naar schatting 20 km van Punta Umbria maar vanwege een rivier, een brede monding in de
oceaan en een uitgestrekte esturia, een eb en vloed-gebied, werd het een rit van dik 76 km.
We kenden de standplaats en keerden graag terug omdat het er zo
mooi is. Een heel apart stadje met veel Moorse invloeden in de
bouwstijlen. Alleen was het deze keer merkwaardig stil.
Bij aankomst stond er een camper maar deze was na onze 10 km
wandeling vertrokken. Langs het uitgestrekte strand en in de stad
hebben we nauwelijks mensen gezien en slechts één HoReCazaak die open was. Ook de verschillende supermercados potdicht.
Heel vreemd, vooral omdat het heerlijk weer was.

Woensdag 23 december. Het was de derde keer dat we in dit gedeelte van Spanje – Andalusië
waren, ook de derde keer dat het een voor ons doen heel-veel-kilometer-dag werd.
Opweg naar La Paloma de Condada wilden we nog even
sfeertje proeven in “Cowboystadje” El Roccio.
Het stadje met haar grote bedevaartkathedraal waar vooral met
Pinksteren 100-duizenden gitanes (zigeuners) uit geheel Spanje
op bedevaart komen. Waar elke Spaanse stad die zichzelf
respecteert een eigen kapel heeft. Maar vooral: Waar de straten
zandwegen en -paden zijn, géén asfalt of andere verharding.
En ook: Waar het verkeer een mix is van gemotoriseerd verkeer
en ruiters-te-paard.
Al met al heel bijzonder, tijdens een eerdere reis hebben we hier
ruim 24 uur vertoefd.
Ook deze keer lukte het niet om de voor deze dag geplande CP
in La Paloma de Condada, zoals aangegeven in de Bordatlas, te vinden. Althans: Iets wat er ook
maar een beetje op een CP lijkt. Deze mooie stad hadden we al eens uitvoerig bewandeld dus
besloten we dan ook maar door te rijden naar Sevilla. Een bezoek aan deze stad stond hoog op
Fred's verlanglijst. We deden overigens al twee keer eerder een poging om een redelijke CP te
vinden maar dit ging, evenals deze keer, met nieuwe adressen en coördinaten helemaal mis. Na ruim
een uur ploeteren door deze grote stad met heel druk en chaotisch verkeer vonden we een CP, in
een loods onder een snelweg.........
Mede omdat we tijdens het 'zweetuur' niet of nauwelijks iets moois hadden gezien en de opslagloods
ons geheel niet aansprak besloten we (ook om ons huwelijk te redden.....) nog maar een stuk door te
rijden in dit camperplaats-arme gebied. El Bosque hadden we in de boeken gevonden en dat lag
gunstig t.o.v. een andere plaats op de verlanglijst: Ronda.
Het laatste stuk van de aanrijdroute naar het bergstadje
El Bosque was erg mooi. Een mooie bergroute met
prima wegen en prachtige vergezichten. Na 449 km
parkeerden we in de late namiddag de camper op de
gereserveerd parkeerstrook.
We maakten in de late namiddagzon een wandelingetje
en verwenden onszelf met een ferme ijscoup en vers
getapt pils, terwijl op de achtergrond 2 Spaanse pubers
luidkeels maar mooi meezongen met Spaanse
popmuziek. Ook werden we verrast met een heerlijke
tapas, vers gebakken kaantjes van Iberico varkens.

De volgende morgen gebruikten we de eenvoudige sanivoorziening en vulden de watervoorraad aan
om daarna te beginnen aan een geweldig mooie bergetappe. Gelukkig heel weinig verkeer, alleen
waren er veel wielrenners op de weg, kennelijk bezig met een soort clubtoer. Alle leeftijden waren
aanwezig en hielden dapper stand in dit voor hen erg zware parcours.
Na 53 km bereikte we Ronda waar we de camper langs de straat parkeerden en vervolgens
wandelend op verkenning gingen. We waren niet de enige! Het was goed druk maar wel gezellig.
Er klonk echt Andalusische muziek uit de straatluidsprekers en de hoofdwinkelstraat was autovrij.
Uiteindelijk belandden we daar waardoor Ronda wereldberoemd is. Zeer indrukwekkend maar helaas
erg moeilijk om het optimaal te fotograferen vanwege de afmetingen.

Uiteraard werd er gefotografeerd maar de echte grandioze indrukken koesteren we in onze hoofden.

Ronda. Zeer indrukwekkend en als het ons gegeven is komen we er zeker nog eens terug.
Dan zullen we kijken of er wellicht nog plaats is op de camping van de stad, camperplaatsen zijn er
niet, en er meerdere dagen doorbrengen. En hopen dat het dan iets minder druk is..........
Het was weliswaar gezellige drukte maar na de nodige uren rondzwerven verlangden we toch weer
naar een rustiger omgeving. Zeventig kilometer naar het zuiden, 70 km mooie bergroute, lag een
ander favoriet plekje voor ons: Estepona. Eenvoudige zandplaat nabij de jachthaven als 'gedoog-CP'
op loopafstand van de mooie boulevard en, vooral, de sfeervolle steegjes in de oude binnenstad.
Men is nog steeds bezig om hier te restaureren, het resultaat mag er zijn. Een paar plaatjes......:

In principe heeft elk straat haar eigen kleur bloempotten, dit geeft leuke effecten.
Voor dit vergaande restauratieproject doet de EU een stevige duit in de zak, voor de instandhouding
en het verzorgen van de bloemen en planten zijn de bewoners verantwoordelijk.

Het blijft een beetje merkwaardig: Eerste kerstdag waren vrijwel alle winkels open. Hier en daar
klonk iets van kerstmuziek uit luidsprekers, vaak internationaal georiënteerd, meestal Engels.......
Even, heel even vingen we een zachtjes “Stille Nacht”, Duitse versie, op uit een camper.
Fred speelde daarom ook maar zachtjes een paar kerstdeuntjes op zijn mondharmonica maar wist
daarmee geen andere mensen te inspireren. Okee, Gelukkig Kerstfeest op z'n Spaans!
Tweede kerstdag lieten we Estepona achter ons en deden een -geslaagde- poging om in El Pedro
de Alcantara een standplaats te vinden. Bij ons laatste bezoek aan deze stad wemelde het namelijk
van de camper-verbodsborden maar deze waren nu verdwenen. Wij vinden dit een leuke plaats.
Een mooie boulevard met veel palmbomen (Oppassen voor vallende dadels, trucje van vogels.....!)
Via deze boulevard en stukjes (keien-)strand wandelden we naar Marbella, de bekende
toeristenplaats. Het gebied rondom de jachthaven is duidelijk niet het domein van Jan Modaal.........
Grote en zeer grote luxe yachten, opvallend veel met als thuishaven Londen, de een nog luxer dan
de ander. Op de wal waren alle extravagante mode-, parfum en juweliersmerken vertegenwoordigd.
Ook de residences en hotels straalden glamour uit. Kortom: Heel even bekijken en erg snel
wegwezen want dit is beslist niet onze wereld.
Wat El Pedro ook erg leuk maakt is het decor van vrij hoge bergen op de achtergrond.

Een indruk van de sobere sfeer in het mondaine Marbella.
Veel meer foto's komen (tzt) op http://frestofunfotoalbums.magix.net/

