RUTA DEL SOL Y VINO
Ruta del sol y vino: Zon- en wijnroute (63 km)

Algarrobo | Sayalonga | Competa | Canillas de Albaida | Torrox | Frigiliana | Nerja
De bezienswaardigheden zijn vetgedrukt. Rijd de kleine dorpjes niet in: de smalle steile
straatjes zijn slecht of niet toegankelijk voor auto’s. Parkeer langs de toegangsweg of
op een parkeerplaats net buiten het dorp.
Stranden, een kustlijn met fraaie kliffen en inhammen, uitgestrekte wijngaarden, witte villa's
en boerderijen waar de zoete Malaga wijnen gemaakt worden waar deze regio zo bekend om
is. De gezellige drukte van de kustplaatjes, gecombineerd met landelijke rust maken deze
route zeer geliefd. De zon- en wijnroute voert je deels langs de kust en dwars door het
bergachtige, meest oostelijke deel van de Axarquia, op de grens met de provincie Granada.
Algarrobo
De naam Algarrobo betekent Johannesbroodboom.
De kustplaats Algarobbo is verdeeld in Algarrobo Costa (kust) en drie kilometer landinwaarts,
het Moors aandoende Algarrobo Pueblo (dorp).
De Costa is druk en vrij toeristisch, een groot contrast met Algarrobo Pueblo. Vanuit dit witte
dorpje met smalle straatjes, heb je spectaculaire uitzichten op de Middellandse zee.
Algarobbo staat bekend om zijn ’tortas de Algarrobo’: een ronde koek, gemaakt met anijs en
amandelen.
Sayalonga
Het bergdorp Sayalonga is bekend om de oranje gekleurde mispel: een vrucht die ook gebruikt
wordt voor het maken van drank en jam. Vanaf Mirador del Cementerio Redondo heb je
mooi uitzicht over het dorp en het kerkhof: het enige ronde kerkhof van Spanje en een van de
meest bezochte bezienswaardigheden van de Axarquía. Of stap hier even uit de auto om de
bekende begraafplaats te bezoeken.
Het is ook leuk wandelen en klauteren in de smalle steegjes met hun witte huizen en volle
bloembakken. Je kunt het Museo Morisco Sayalonga (Moors museum), de 16e – eeuwse
Iglesia de Santa Catalina in Mudejarstijl of de oeroude bron Fuente El Cid bezoeken.
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Competa
Het belangrijkste wijndorp van de Axarquia is Competa. Het ligt op 650 meter hoogte en op
de achtergrond zie je de indrukwekkende berg Maroma (2067 m). De zoete Malaga wijnen,
gemaakt van de Moscateldruif, worden nog grotendeels op ambachtelijke wijze gemaakt. Op
15 augustus wordt hier de nacht van de wijn gevierd. Competa heeft twee wijnbodega’s en
een Museo Del Vino (wijnmuseum) waar tevens iets gegeten kan worden. Competa heeft
een gezellige stadskern. De Moorse invloeden zijn hier nog duidelijk zichtbaar. De Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción uit de 16e eeuw valt op door zijn unieke gouden koepel.
In de omgeving kun je uitstekend wandelen in het natuurpark Sierra de Tejeda, Almijara y
Alhama.
Canillas de Albaida
Het witte dorp ligt op een hoogte van ca. 575 meter in het hart van een ruig en bergachtig
landschap. De bergen Maroma, Atalaya en Verde domineren het landschap en zijn de
thuisbasis van de mooiste flora en fauna van Spanje.
Ook in dit dorp is de Moorse uitstraling bewaard gebleven. Zet je auto ergens aan de rand van
het dorp. Al klauterend en dalend door de steile en smalle straatjes zie je Canillas de
Albaida op z’n mooist. In het dorp zijn leuke restaurantjes te vinden waar bijna uitsluitend met
streekproducten wordt gewerkt. Probeer hier eens het lamsvlees met honig en kruiden of de
geitenkaas met amandelen.
De parochiekerk Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación werd gebouwd in de 16e
eeuw. Bovenin het dorp staat de 16e - eeuwse Ermita de Santa Ana. Vanaf hier heb je een
prachtig uitzicht.
Torrox
Torrox bestaat uit Torrox Costa en Torrox Pueblo en hier vind je het beste klimaat van
Europa met een gemiddelde jaartemperatuur van 18 graden.
Het 2000 jaar oude Torrox Pueblo ligt vijf kilometer van de kust en is nog behoorlijk Spaans
gebleven. Hier en daar zie je een geit of ezel voorbij komen en het is er oergezellig. De
vriendelijke bewoners helpen je graag een handje en natuurlijk is het ook hier weer klimmen
geblazen als je het oude centrum wilt bekijken. Boven Plaza de la Constitución hangen
inmiddels honderden paraplu’s: een kleurrijk gezicht.
Torrox Costa ligt pal aan de Middellandse Zee en heeft lange zandstranden en een fijne
boulevard met genoeg gezellige restaurants en cafeetjes. Het is toeristisch maar minder
toeristisch dan aan de westkant van Málaga.
Frigiliana
Frigiliana staat bekend als één van de mooiste witte dorpen van Spanje. Het is een vrij
toeristisch dorp maar als je hier uit je auto stapt zul je begrijpen waarom het zo geliefd is.
Beeldschone, smalle kronkelende straatjes met prachtig onderhouden, wit geschilderde huizen
maken Frigiliana een lust voor het oog. Overal staan kleurige bloembakken en in de diverse
winkeltjes koop je de lokale streekproducten honing, wijn, olijven en rozijnen. Frigiliana is één
van de best bewaarde Moorse dorpjes van Andalusië. Parkeer je auto onderaan het dorp op
het parkeerterrein en slenter door de smalle straatjes. De klokkentoren van de 16e - eeuwse
Iglesia de San Antonio was de minaret van de oude moskee. Vanuit het dorp lopen diverse
mooie wandelroutes die beginnen bij de lager gelegen rivier Higuerón.
Nerja
Het voormalige vissersdorpje Nerja is inmiddels een vrij bekende badplaats aan de Costa del
Sol geworden. Nerja heeft 13 stranden met een totale lengte van 16 kilometer.
Een van de belangrijkste en meest bezochte bezienswaardigheden van Nerja, zijn de in
1959 ontdekte grotten Cueva de Nerja. De druipsteengrot heeft een gangenstelsel met een
lengte van 5 kilometer. Iets buiten Nerja, op weg naar de grotten, vind je het Romeinse
aquaduct Puente del Águila die jammer genoeg na de restauratie erg lelijk geschilderd is.
Loop vooral even het leuke en bruisende centrum in. Hier vind je het zogenaamde ’balkon van
Europa: een boulevard, gebouwd op een 23 meter hoge rots. Vanaf het Balcon heb je een
schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. Aan het einde van de boulevard ligt een plein met
daarop de barokke Iglesia El Salvador uit de 17e eeuw.
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