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De kust is beroemd om haar kristalheldere water, met een gemiddelde temperatuur van 20 graden.
Het oude Cartagena werd de laatste jaren grondig opgeknapt, en is nu
erg in trek bij de toeristen. Foto’s FLP

H

eel de kust van de
zonneregio Murcia,
tussen de Costa Almeria en de Costa
Blanca, staat bekend
om zijn kristalheldere zeewater van gemiddeld 20 graden. Watersporters en duikers vinden hier een paradijs. Van Aguilas via Mazarron
tot Cartagena, van Cabo de Palos
tot San Pedro del Pinatar, zijn er
een veertigtal sites met scheepswrakken en grotten.

Ruige natuur
Het grootste deel van de Costa
Calida is ruig, met hier en daar natuurreservaten waar brede duinen en stranden beschermd zijn,
maar wandelen toegelaten is.
Soms zijn er rotsige inhammen die
smalle strandjes verbergen. Daar
ben je alleen op de wereld. Anders
wordt het aan het geografische
wonder La Manga, een piepsmalle
strook land van 22 kilometer, niet
breder dan één boulevard. Je kunt
er kiezen uit twee zeeën en twee
stranden: de Middellandse Zee
langs de buitenzijde en aan de
overkant van de boulevard de kalme lagune van de Mar Menor. Die
is niet dieper dan 6 meter 30, gemiddeld slechts 2 tot 4 meter, en
je kan ze op tal van plaatsen gewoon te voet oversteken. Tussen
de twee zeeën staan vakantievilla’s en wat grote hotels. Mar Menor is vooral knap om de kinderen
te leren watersporten. Er zijn verschillende scholen.

Vol verrassingen
De Costa Calida en het nabije hinterland barsten van de verrassingen. De natuurreservaten Sierra
de la Muela, Calblanque met Monte de las Cenizas en de zoutwinning Salinas de San Pedro del
Pinatar, meteen achter de kustlijn,
zijn heerlijke wandelgebieden. In
Cabo de Palos kan je de vuurtoren
bezoeken. Aan het vissershaven-

tje ontdek je in het toeristisch centrum veel over de streek en de zee.
Niet vergeten visspecialiteiten te
gaan eten in El Pez Rojo, op ‘het balkon van de Middellandse Zee’, aan
de Paseo Maritimo, met een weergaloos uitzicht en al even lekker
eten.

Casa Conde la Vallesa.

Logeertip
Hosteria Casa Conde la Vallesa in
Blanca (in het diepe binnenland)
is een mooi hotelletje met 18 kamers dat net gerenoveerd is. Het
restaurant huist in een neoclassicistisch burgershuis uit eind 19de
eeuw,heeft een koloniale stijl en
serveert vooral Baskische vleesen regionale visgerechten.In het
hoogseizoen betaal je voor een
dubbele kamer 95 euro, ontbijt
inbegrepen. Er is een schitterende tuin.
www.condevallesa.com of
tel. 0034/968 77 50 30.

Imposant Cartagena
Cartagena, gebouwd op vijf heuvels, is een mirakelstad met 3.000
jaar geschiedenis. Wellicht is ze de
meest strategische natuurlijke
diepzeehaven ter wereld, veilig
uitgesneden in het land, beschermd door twee bergketens.
Vloten van allerlei slag vonden
hier bescherming, zelfs Duitse
U-boten tijdens WOII en tot voor
kort ook de Spaanse marine. Middeleeuwers trokken vestingmuren rond de kern van hun stad. Die
staan er nog gedeeltelijk, sterk en
imponerend. Andere stukken
maakten plaats voor boulevards.
Op de hoogste heuvel staat het
Castillo de la Conception vanwaar
je een schitterend panorama hebt
over stad, haven en doorgang naar
de Middellandse Zee. Je kunt de
heuvel te voet beklimmen (lastig!) of de panoramische lift
nemen. Boven heb je een mooi uitzicht op de oude kathedraal met
ernaast de enorme Romeinse arena van de gladiatoren en het splinternieuwe moderne amfitheater
voor opvoeringen van wereldmuziek.
De herwaardering van Cartagena,
van industriestad naar toeristisch
centrum, is al tien jaar bezig. Bij
het afbreken van verkrotte panden werden de grondvesten van
Romeinse villa’s en straten blootgelegd. Tussen het toerismebureau op de Plaza Almirante Bastarreche en het moderne museum
bovenop een archeologische site
rijdt de nieuwe sightseeingbus.
Met de Cartagena Card kan je open afstappen waar je wilt en geniet
je toegang tot acht van de ruim
twintig culturele sites, plus de ha-

venferry en rondvaarten. Op de
Paseo de Alfonso XII, de brede
wandelboulevard langs de kaden
tegenover de oude middeleeuwse
stadsmuur, kan je heerlijk wandelen en er wordt altijd wel iets feestelijks georganiseerd. De aanpalende winkelstraten zijn verkeersarm. Cartagena is ook bekend om
haar vele art-nouveauhuizen.

Watermolens
Niet alleen Cartagena en de natuurgebieden achter de kust lokken toeristen, ook het diepere binnenland met Murcia-stad en de
dorpen naar het noorden. Sinds de
Romeinse tijd liggen er ingenieuze
bevloeiingssystemen uit de Segura-rivier en overal zie je citroenenplantages. Langs de Segura zijn
Abaran, Blanca, Ricote, Ojos, Archena niet te missen. Ze liggen
dicht tegen elkaar langs water- en
windmolenroutes,
kastelen,
kloosters en wijngaarden. In Bullos zijn meer dan 200 traditionele
wijnkelders uit de 18de en 19de

In Cartagena werden verschillende Romeinse overblijfselen
teruggevonden. Erg indrukwekkend is de antieke arena.
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eeuw bewaard. In de straatjes van
Blanca worden, net zoals in Pamplona, stierenraces gehouden.
In Murcia-stad versmelten barok,
neoclassicisme, flamboyante gotiek en renaissance met elkaar. De
indrukwekkende kathedraal is eigenlijk een omgebouwde moskee.
Dat heel zuidelijk Spanje vroeger
heen en weer geslingerd werd tussen islamieten en christenen is
hier dan ook duidelijk zichtbaar.

WANDELEN
ZATERDAG 12 JULI
Knokke-Heist. 6-10-15-21-32 km,
8-15 u,Oosthoekschool,Paulusstraat.
Oudenaarde. 7-10-15-20 km,
7-15 u,K.B.O.Sint-Walburga,Smallendam 25.
Haren. Euraudax,100 km,15 u,
Club House MIVB,Tweedekkersstraat.
Eernegem. 6-12-18-24 km,7-15 u,
Zaal ‘t Kruispunt VZW,Sint-Sebastiaanstraat 1.
Eigenbilzen. 4-7-12-21-30 km,
7-15 u,Voetbalkantine J.B.,
Haenenbosch.
Heusden-Zolder. 4-6-8-10a-10b10c km,7-15 u,Ontmoetingscentrum Viversel,Westlaan.
Wiekevorst. 7-14-20-25-30 km,
6-15 u,Feesttent,Itegemseweg 98.
Heverlee. 6-12-20 km,7-15 u,Baron Descampslaan 1,Wijgmaal.

ZONDAG 13 JULI

B-DAGTRIPS

TREIN H/T + TOEGANG + EVENTUEEL COMPLEMENTAIR VERVOER INCL.
Pret- en dierenparken, evenementen, tentoonstellingen, activiteiten...
Ontdek het volledige aanbod op www.b-dagtrips.be

www.nmbs.be

**

HOE ERHEEN:vliegen op Alicante, bijvoorbeeld met Jetairfly vanaf 49,99 euro per
persoon all-in.Dagelijks vanuit Brussel,op maandag,donderdag en zaterdag vanuit
Oostende (www.jetairfly.com).
Thomas Cook vliegt vier keer
per week vanuit Brussel vanaf
49 euro per traject all-in
(www.thomascookairlines.com).
Of bij de reisagent.
BESTE PERIODE: zomer
heet,zacht tot diep in de
herfst.
INFO: Spaanse toeristische
dienst ,
tel.02/280 19 29,
www.tourspain.be
www.cartagena.es
www.puertodeculturas.es
www.murciaturistica.es
www.valledericote.net

Tisselt. 6-11-15-21-30 km,7-15 u,
Voetbalchalet Sporting Tisselt,
Brielen.
Middelkerke. 6-10-15-20-25 km,
8-15 u,Sporthal De Branding,
Populierenlaan 35.
Aalter. 6-12-20-30 km,7-15 u,
Gemeentezaal,Wingenestraat,
Sint-Maria-Aalter.
Merksem. 5-10-15-21-34-42-50
km,7.30-15 u,Feestzaal Fort,Fortsteenweg 120.
Denderleeuw. 7-14-20-25 km,
7-15 u,Zaal De Vrede,Dorp 4.
Hundelgem. 6-12-18-24 km,15 u,
Parochiecentrum Hundelgem,
Hundelgemsebaan.
Heuvelland. 6-12-18-24-30 km,
7-15 u,Cultureel Centrum De Fontein,Dikkebusstraat 30,
De Klijte-Heuvelland.

Harelbeke. 7-13-18-25-35-50 km,
6.30-15 u,Sint-Amandscollege,
Kollegelaan 6.
De Haan. 7-14-21-30 km,7.30-15
u,Sportcentrum Haneveld,Nieuwe
Steenweg 74.
Eernegem.6-12-18-24 km,7-15 u,
Zaal ’t Kruispunt VZW,Sint-Sebastiaanstraat 1.
Alken. 3-6-10-15-21 km,7-15 u,
Gemeentelijk C.C.Taeymans,
Laagdorp,Alken-Centrum.
Aarschot. 4-8-12-20-30-42-50 km,
6-15 u,S.I.B.A.,Pastoor Dergentlaan.
Beverlo. 4-6-12-20 km,7-15 u,
Buurthuis De Kardijk,Burg.Heymansplein 14a,Beverlo-Beringen.

MAANDAG 14 JULI
Roeselare.5-10-15 km,8-15 u,’t
Vosken,Meensesteenweg 578,
Beitem-Roeselare.
Opoeteren. 6-12-20 km,7-15 u,
Schutterslokaal Sint-Dionysius,
Driepaalweg 17.
Borgloon. 5-8-14-20 km,9-17 u,
Gemeenschapsschool De Linde,
Stationstraat 32.

DINSDAG 15 JULI
Stabroek.4-6-8-12-18 km,8-16 u,
VoetbalkantineVES,Terrein Molenveld,Kan.Van Tichelenlaan.
Opoeteren. 6-12-20 km,7-15 u,
Schutterslokaal Sint-Dionysius,
Driepaalweg 17.

WOENSDAG 16 JULI
Velzeke-Ruddershove. 7-10-1418-21-28 km,7-17 u,Ontmoetingscentrum Velzeke,Provinciebaan.
Betekom. 4-6-10-16 km,7-17 u,
Meubelen Verhaegen,Grotebaan
115.
Opoeteren. 6-12-20 km,7-15 u,
Schutterslokaal Sint-Dionysius,
Driepaalweg 17.

