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heuvels van Sierra de las Victorias en Cabezos del Pericon
aan de andere kant. Naast een verbluffend mooi Romeinse
amfitheater heeft de stad nog tal van andere culturele
hoogstandjes, zoals de 18e-eeuwse muur die het oude
stadsgedeelte en het kasteel van La Concepcion omarmt en
een mooie verzameling elegante herenhuizen in art-decostijl. Aan de waterkant - Cartagena heeft de belangrijkste
marinehaven van heel Spanje - vind je de tofste plekjes om
te tafelen, van moderne restaurants tot traditionele bars en
cafeetjes. In tegenstelling tot veel andere regio's in Spanje
zijn de restaurantprijzen hier trouwens fair en betaalbaar.
Nog een voordeel van een stad aan het water: wie even wil
ontspannen gaat gewoon naar een van de vele pittoreske
stranden die de stad rijk is zoals El Portus, vlakbij het centrum, of La Manga del Mar Menor iets verder buiten de stad.

DE BAROKKE STAD LORCA

Teat ro Ro m ano de Cartagena

REGIO MURCIA
Eindeloze stranden en baaien, helder zeewater, ongerepte
rotslandschappen en historische steden ver weg van het
massatoerisme. De regio Murcia, in het zuidoosten van
het land, is een topvoorbeeld van het authentieke Spanje.
Lekker puur, boordevol authenticiteit en met een schat aan
culturele bezienswaardigheden.
Murcia telt drie grote steden: Cartagena en Lorca en de
gelijknamige stad Murcia, een gemoedelijke plek die vooral
tijdens het weekend tot leven komt. Het centrum van de
provinciestad is gezegend met vele uitstekende restaurants
die lokale producten vers van de markt gebruiken, met een
heerlijk frisse keuken als resultaat. De Calle Trapería is hét

14 goodbye

In de
kijker

M U B BA ( Lo rca )

bruisende hart van Murcia, met tal van traditionele winkels
en cafés, ijssalons en de kers op de taart: het 19e-eeuwse
casino. Ook de Plaza de las Flores is een prettig drukke
plaza, de ideale setting om te smullen van de authentieke
vleespasteitjes die hier hun oorsprong kennen.

Weer dieper landinwaarts ligt Lorca, een charmante stad
waar het 13e-eeuwse kasteel Torre Alfonsina al van ver op
de heuvel prijkt. De stad wordt ook 'barokke stad' genoemd
omwille van de vele huizen en paleizen in barokstijl. Wie
nog dieper wil graven in de geschiedenis van de regio en de
stad kan een wandeling uitstippelen langs de vele archeologische sites waar Lorca rijk aan is, zoals de Puerta de San
Antonio, de toegangspoort van de oude stadsomwalling die
nog dateert uit de 10de eeuw. Een must voor wie de stad
bezoekt is het Plaza España met het barokke stadhuis en de
barokke kerk, de Colegiata de San Patricio. Dit is ook een
mooie uitvalsbasis om op zoek te gaan naar toffe winkels en
kleine restaurantjes.
Meer info via www.murciaturistica.es

DE CULTURELE HOOGSTANDJES
VAN CARTAGENA
De oude havenstad Cartagena, ten zuidoosten van Murcia,
ligt genesteld tussen de Middellandse Zee enerzijds en de
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