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12,1

miljoen niet-Spaanse 

toeristen ontving Andalusië 

in 2019.

Andalusië in cijfers

3
steden in Spanje (Madrid, Bar-
celona en Valencia) tellen meer 
inwoners dan Sevilla (684.000), 
Andalusiës grootste stad.

14
kilometer zee scheiden Andalu-
sië bij Tarifa van Afrika.

20,2
procent van de Andalusiërs was 
eind 2021 werkeloos, van de 
jongeren zelfs 35 procent.

44
reliëfs en meer dan 200 heili-
genbeelden sieren het grootste 
retabel ter wereld in de kathe-
draal van Sevilla.

45
°C kan het 's zomers in Córdoba 
en Sevilla worden.

55
procent van de landbouwgrond 
wordt ingenomen door olijf-
bomen.

320
dagen per jaar schijnt de zon 
aan de costa's.

711
is het jaar waarin Noord-Afri-
kaanse Berbers het Iberisch 
Schiereiland binnenvielen.

527
'pateras' (bootjes) met 
7012 migranten bereikten in 
2021  Alméria; in Cádiz kwamen 
452 bootjes met 3339 migranten 
aan.

800
kilometer lang is de kustlijn: 
70 procent Middellandse Zee, 
30 procent Atlantische Oceaan.

1492
is het jaar waarin er met de val 
van Granada een einde kwam 
aan de Moorse heerschappij.

3482
meter hoog is de Mulhacén, de 
hoogste berg op Spanjes vaste-
land.

2.700.000
mensen (ongeveer) bezochten 
het Alhambra in 2019.
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Het kompas van Andalusië 15 manieren om je onder te dompelen in de streek

#2
Wonderlijk dorp met 
beroemde bedevaart –  
El Rocío

#1
Moors paleis met 
prachtige tuinen –  
Real Alcázar 

# 6
Pueblos blancos in 
rustig berggebied –  
Sierra de Grazalema

#7
Naar de bodem 
van de kloof –  
Tajo de Ronda

#15
Renaissancestadje 
tussen de olijven –  
Baeza

# 8
Spectaculaire 
kloofwandeling – 
Caminito del Rey

#14
Baaitjes in maan
landschap – fietsen 
naar Cabo de Gata

# 9
Een zee van rotsen –  
El Torcal de 
Antequera

#3
Het goud van Jerez –  
sherrybodega’s

#12
Granada's Moorse 
wijk – Albaicín

#13
Ruige bergen en 
eenzame plaatsen –  
Alpujarras

# 4
Moors stadje bij 
schitterende kust –  
Vejer de la Frontera 

#11
Subliem versierde 
Moorse burcht – 
Alhambra

# 5
De glorie van het 
Moorse kalifaat –  
Mezquita

#10
Witte dorpen,  
ruige bergen –  
door de Axarquía
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Arcos de la Frontera (k D 6). Dit ligt 
30 km ten oosten van Jerez boven op een 
steile rots gedrapeerd. Rondom de oude 
kern is Arcos uitgegroeid tot een levendig 
stadje met 31.000 inwoners. Het oude 
centrum, dat lastig per auto bereikbaar 
is, telt veel stille straatjes en steegjes met 
een romantische sfeer. In de Moorse tijd 
gold Arcos als een onneembare vesting; 
niettemin viel het in 1264 in christen-
handen. 
Op het hoogste punt staat de gotische 
kathedraal Santa María waarvan het 
rijk bewerkte plateresco-portaal nogal is 
verweerd. De toren is met blauwe azule-
jo's versierd. Aan het plein voor de kerk 
staan enkele herenhuizen. In het Casa 
del Corregidor is de chique parador 
gevestigd (parador.es). Achter het stad-
huis ertegenover zie je het stoere castillo 
oprijzen; het is bewoond en niet toegan-
kelijk. Vanaf het ‘balkon‘ achter het hek 
kijk je de diepte in, op de landerijen van 
het Guadalete-dal. Door de steegjes in dit 
rustige deel van de bovenstad kun je de 
mooie gotische kerk San Pedro bereiken; 
die werd eind 14e eeuw gebouwd op de 
plaats van de belangrijkste moskee. Hier 

en daar kijk je door een openstaande 
deur op een mooie patio.

I Info
Oficina de Turismo: Cuesta de Belén 
5, tel. 956 70 22 64, turismoarcos.es. 
Het toeristenbureau heeft een folder 
voor een leuke stadswandeling.

B Restaurants en tapasbars
Vooral rondom de kathedraal zijn 
voldoende gelegenheden.

A Sfeervol met uitzicht
El Convento
Gezellig hotel in voormalig klooster 
tegenover de markthal, midden in het 
oude centrum. 
C. Maldonado 2, tel. 956 70 23 33, 
 hotelelconvento.es, 2 pk €65-80

A Charmant en authentiek
Hotel Los Olivos
Prettig hotel in een typisch Andalusisch 
huis met een centrale patio, witte 
muren, smeedwerk en tegels.
Paseo de Boliches 30, tel. 956 70 08 11, 
 hotel-losolivos.es, 2 pk circa €80

Sevilla en West-Andalusië > CádizSevilla en West-Andalusië > Jerez de la Frontera

Cádiz k C 7

Cádiz (114.000 inw.) is vooral een 
marinestad. Aan het eind van de 
lange, smalle straten zie je vaak de 
zee. De afwisseling met mooie en 
leuke pleinen maakt Cádiz tot een 
aangename wandelstad. 

Wie naar het centrum van Cádiz rijdt, 
ziet lange tijd zowel links als rechts de 
zee. De oude stad ligt strategisch op 
een lange landtong. Gadir, de stad die 
door Feniciërs zou zijn gesticht rond 
1100 v.Chr., was zelfs nog een eiland. 
Na Columbus' ontdekking van Amerika 
verdiende de havenstad veel geld met 
de transatlantische handel. Het bleef 
echter in de schaduw van het machtiger 
Sevilla. Maar na het verzanden van de 
Guadalquivir – Sevilla's verbinding met 
zee – verhuisde de koopvaardij begin 
18e eeuw naar Cádiz.

Levendige pleinen
Automobilisten komen de stad binnen 
door de brede Puerta de Tierra, mid-
den 19e eeuw in neostijlen gebouwd 
op de plaats van de stadsmuur. Achter 
deze ‘landpoort’, tussen de cruisehaven 
(rechts; ontvangt veel daytrippers) en 
de kathedraal (links), ligt het meest toe-
ristische deel van Cádiz. De buurt rond 
de grote, levendige Plaza San Juan de 
Dios en de kleinere lommerijke Plaza 
de Candelaria toont voorname huizen 
(17e/18e eeuw) met barokke portalen 
of gevels.

Schitterende ligging
De ligging van de witstenen kathe-
draal (catedraldecadiz.com, ma.-za. 10-
20, zo. 13.30-20 uur, €7) direct aan de 
zee levert prachtige plaatjes op. Toen de 
handel op Amerika werd verlegd naar 
Cádiz, besloot de stad een grote kerk te 
bouwen, passend bij de nieuwe status. 
In 1720 werd begonnen met marmer, 
maar lang voordat het godshuis in 1838 
af was, stapte men over op goedkoper 
kalkzandsteen. De brede barokgevel 
met de twee torens beheerst het gezelli-

ge domplein en met de gele koepel ook 
het silhouet van de stad. In het sobere 
interieur springen de mahoniehouten 
koorstoelen eruit. In de echorijke cryp-
te ligt de in Cádiz geboren componist 
Manuel de Falla begraven.

Projectie van de stad
Ruim honderd patriciërshuizen hadden 
in de 18e eeuw een uitkijktoren (voor 
binnenkomende schepen) zoals de 
 T orre Tavira (C. Marqués del Real 
Tesoro 10, dag. 10-18/20 uur, €6, 
reserveren via tel. 956 21 29 10 of 
reservas@torretavira.com); dit was de 
hoogste. Met de nu bovenin geplaatste 
camera obscura worden via een 
spiegel ‘live-beelden‘ uit de stad 
geprojecteerd.

Twee musea
De historie van de mogelijk oudste stad 
van Europa wordt getoond in Museo 

stranden

Zin in zonnen en zwemmen? Aan 
het einde van de landtong waarop 
het oude Cádiz ligt, bevindt zich 
Playa de la Caleta. Kilometers 
lang maar wel smaller is het schone 
Playa de Victoria langs de nieuwe 
stad, bereikbaar met stadsbussen. 

Cruisegasten en mariniers bevolken Plaza San Juan de Dios in Cádiz

wandeling

Een tochtje (circa 3 km) rondom de 
oude stad van Cádiz biedt mooie 
vergezichten en is afwisselend. 
Vooral de Alameda aan de noord-
kant is de moeite waard dankzij 
de weelderige begroeiing, onder 
meer met grote, oude ficussen. 
Overigens kon sprookjesschrijver 
Hans  Christian Andersen in 1862 
de schoonheid van de stad niet ont-
dekken: 'Cádiz beroerde geen snaar 
bij me'. Kijk al wandelend of je het 
nog met hem eens kunt zijn.
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Fietsen naar Cabo de Gata  #14

vulkanische gesteenten basalt en andesiet, die 
bescherming bieden tegen de wind.

En nog verder
Na Mónsul kun je nog verder fietsen: na 2,5 km 
is de weg afgesloten voor auto's. Een smaller 
pad loopt verder naar de kaap; fietsers krijgen 
te maken met behoorlijke stijgingen en afdalin-
gen. Na ongeveer 2 km bereik je de Torre de la 
Vela Blanca 5, een uitkijktoren op een rots. Een 
eindje verder bevindt zich de eigenlijke Cabo de 
Gata 6, waar een vuurtoren uitkijkt over baaien 
met kristalhelder water.

# 14

I N F O

Goede kaarten zijn verkrijgbaar 
bij het toeristenbureau in San José 
(> blz. 101). Er zijn parkeerplaatsen 
(€5 per dag) bij de twee stranden. In juli 
en augustus rijdt elk halfuur een bus 
(9-21 uur, €1,50 enkele reis). Onderweg 
is er geen horeca, ook niet op de 
stranden.

F I E T S V E R H U U R

Medialunaventura: C. del  Puerto 7, 
San José, tel. 667 22 48 61, medialuna 
ventura.com, halve dag €20, hele €25. 
Ze verhuren hier ook mountainbikes, 
een- en tweepersoonskajaks en sup-
planken (ook een XXL voor groepen).
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Het is de moeite waard 
bij de Playa de los 
Genoveses 2 even af 
te stappen en naar het 
zandstrand te wandelen. 
Bij mooi weer is dit een 
perfecte plek om te 
zwemmen of snorkelen. 
De kleur van het zand 
vormt een prachtig 
contrast met het wit van 
de Morrón de los Ge-
noveses, een grote rots 
die de baai in het zuiden 
begrenst. De vooruitste-
kende rots aan de andere 
kant van het strand heet 
Ave María.
Bij de Morrón de los 
Genoveses beginnen 
paden die omlaag over 
de steile kust of naar 
afgelegen baaien voeren, 
zoals de Cala Amarilla, 
Cala Chica, Cala Grande 
en Cala del Borrona. 
Grassen, agaves en aloës 
zijn de meest voorko-
mende planten, en de 
lucht is bezwangerd met 
de aromatische geuren 
van kruiden.

A
AFSTAPPEN

Playa de Mónsul is zo'n 
unieke plek dat het meer 
dan eens als filmlocatie 
heeft gediend, onder an-
dere voor Indiana Jones 
and the Last Crusade 
met Harrison Ford en 
Sean Connery.

U
UNIEK

Cabo de Gata

Baaitjes in maan
landschap – fietsen 
naar Cabo de Gata 
In natuurpark Cabo de Gata mag je de door dui-
nen omzoomde stranden Genoveses en Mónsul 
niet missen. Vanuit San José zijn ze goed per 
fiets bereikbaar. Daarna kun je nog verder, naar 
de kaap waarnaar het park is vernoemd. 

Ongeveer 500 m van het dorpscentrum van San 
José begint een duidelijk aangegeven onverharde 
weg naar de stranden en baaien van de Cabo de 
Gata. Deze is aanvankelijk behoorlijk steil. Na een 
paar honderd meter passeer je een oude windmo-
len 1 op een heuvel, die een schitterend uitzicht 
biedt over een vruchtbaar dal, waar verborgen 
tussen akkers en plantages kleine huisjes en boer-
derijen staan. Deze streek wordt Campillo de los 
Genoveses (‘Land van de Genuezen’) genoemd, 
een verwijzing naar zeelieden en piraten uit an-
dere delen van het Middellandse Zeegebied die 
hier voor de kust schipbreuk leden.

Playa de los Genoveses
Als je de onverharde weg volgt, kom je na een 
uitgestrekte plantage met vijgcactussen, onge-
veer 2 km na het begin van de tocht, bij de par-
keerplaats van de Playa de los Genoveses 2. 

Ongeveer 2 km verder bereik je de wandelen-
de duinen, waarachter zich de Playa de Mónsul 
uitstrekt. Deze baai kent twee delen. Naar het 
eerste kun je lopen met de fiets aan de hand; 
voor het tweede deel, meer richting Cabo de 
Gata, neem je vanaf de parkeerplaats het schuin 
weglopende voetpad.

Playa de Mónsul 3 is een waar droomstrand. 
Volkomen ongerept en overweldigend uitgestrekt 
ligt de baai tussen de kale rotsen. Aan het oos-
telijke eind ligt een opvallende versteende ‘golf’, 
La Peineta 4 genoemd. Dit is een overblijfsel van 
een lavatong die in de loop van de eeuwen door 
wind en water is geërodeerd. Het strand met fijn, 
donker zand wordt begrensd door rotsen van de 

Uitneembare kaart: N 6 


