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De Costa del Sol:
zon en zoveel meer
Prachtige landschappen, geweldige gastronomie en culturele
schatten: de Costa del Sol verrast je. Een groep van tien
reisagenten ging op ontdekkingsreis langs de welbekende
costa in Andalusie, Spanje. Wat heeft deze regio nog meer
te bieden behalve een ontspannen zonvakantie?
Tijdens een lang weekend van
9 t/m 12 oktober werden op uit
nodiging van het Spaans verkeersbu
reau verschillende steden aange
daan, waaronder Málaga, Marbella
en Ronda. De missie van de studie
reis was helder: er achter komen wat
er zo uniek is aan de regio.

Easy living Málaga

Tijdens een citywalk door deze
levendige stad werd het duidelijk:
'Málaga is perfect voor een zonnige
stedentrip', aldus de reisagenten.
De bezienswaardigheden hebben

misschien niet zoveel naam en faam
als andere steden in Andalusie, maar
er is een gevarieerd aanbod aan mo
numenten, musea en gebouwen. Als
je door het (grotendeels) autovrije
historisch centrum loopt, kom je
langs kathedralen, forten en kastelen.
Loop verder richting de promenade
en je wordt verwelkomd door een
scala aan restaurants en winkels.
In de haven meren grote cruisesche
pen aan, zodat er een levendige
sfeer heerst.
Tip: Dineer in restaurant El Pimpi
in het oude centrum, de tapas zijn
om je vingers bij af te likken.

Bergen verzetten

must do's:
• Málaga: ongedwongen
sfeer, promenade met vele
restaurants en winkels, veel
musea.
• Caminito del Rey: op dit
wandelpad in Ardales word
je verrast door de meest
prachtige vergezichten. Per
fect uitje voor de hele fami
lie (vanaf 8 jaar)!
• Ronda: cultuurliefhebbers
opgelet, in dit stadje stap je
terug in de tijd.
• Marbella: hotspot voor life
style- en shopliefhebbers
• Let the sun shine: de zand
stranden in Marbella

Een hoogtepunt was de wandelroute
Caminito del Rey, slechts een uurtje
rijden vanaf Málaga het binnenland
in. De 8 kilometer lange route in
Ardales is een waar spektakel. Op
een unieke manier verken je de
prachtige landschappen, lopend over
houten paden op een paar honderd
meter hoogte. Het was even slikken,
maar uiteindelijk kwam de hele groep
voldaan over de streep. 'Dit is werke
lijk prachtig', gaven alle reisagenten
aan. Niet voor niets is deze route in
Lonely Planet's 'The world's hottest
new travel experiences for 2015' -lijst
te vinden.

Chique Marbella

De bruisende stad Marbella was ooit
een klein vissersdorpje, maar nu is
het een luxueuze vakantiebestem
ming. Tijdens een wandeling door

de oude stad kom je boe
tiekjes, winkels en véél
restaurants tegen. Door
naar Puerto Banús. Dit is
even andere koek. In de haven liggen
jachten waar je 'u' tegen zegt. Hier
hangt een hoog jetset-gehalte,
mede door Gucci, Prada en soortge
lijke winkels. Tijdens een voortreffelijk
diner in restaurant El Gran Gatsbi
genoot de groep van de luxe en de
gastvrijheid van de Spanjaarden.

De drie bruggen
van Ronda

In de historische stad Ronda is het
alsof je teruggaat in de tijd. Terwijl je
struint door de nauwe, kronkelende
straatjes wordt duidelijk dat deze
stad een rijke historie kent. De be
langrijkste bezienswaardigheden: de
drie bruggen en de Plaza de Toros.
De bruggen: Puente Romano (Ro
meinse brug, ook bekend als Puente
San Miguel), Puente Viejo (Oude
Brug, ook bekend als Puente Arabe,
of Arabische Brug) en Puente Nuevo
(Nieuwe Brug) zijn zeker een bezoek
waard en hun geschiedenis is erg
interessant.

Tip: bezoek Ronda vroeg in de
ochtend of later in de middag als
je een bussenparade met toeristen
wilt vermijden.

Wereldse wijnen

Tijdens een reis naar de Costa del Sol
wil je niet anders dan de overheerlijke
wijnen proeven. Dus reisde de groep
af naar een biologische wijnboerderij:
Bodegas Joaquín Femández, net bui
ten Ronda. Met een mooi uitzicht
over de wijngaarden nipten de reis
agenten aan de rode wijn en genoten
ze van vers gemaakte paella.
De conclusie na deze studiereis is
helder: de Costa del Sol is veel meer
dan een zonbestemming alleen. Voor
citytrips, shortbreaks, lifestyle- en
shopliefhebbers is deze costa ook ui
termate geschikt. Vamos a Málaga!

