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MURCIA
Murcia ligger klemt inde mellem Andalusien og Valencia. Her kan man bade i Mid-

delhavets bølger og i den stille indsø Mar Menor. Historien kryber op af jorden og

emmer fra murene i den livlige hovedstad Murcia, den romerske havneby Cartagena

og bjergbyen Lorca.

I Murcia er man venlig, glad og afslappet som

i Andalusien. Men samtidig går man efter
effektive løsninger som valencianerne - og

køkkenet er mere præget af Valencia end af
A¡dalusien. I Murcia går man også op i ris-

retter og skaldy¡ her kaldet caldero. Og så

murcianernes elskede morinerd: Et stykke
brød med ensaladilla r¿¿sa (der minder om
italiensk salat) og ansjos.

Byens navn kommer af det latinske oid
murtae, morbær. Og morbænræerne gav i

århundreder næring til silkeorme, der sam-
men med landbrug var gl'undlaget for byens
rigdom. Denne rigdom smittede især af på

domkirken, der fik et overflødighedshorn af
en barokfacade i flerfarvet marmor.

Regionen har 250 kilometer strande, Co-

sta Cálida, Den Lune l(yst. Her er både sand-
strande, klippefyldte vige og en kæmpe salt-
vandslagune, Mar Menor. I lagunen er vandet
kun få meter dybt og bølgerne lave som på

DER ER BRUCT MAN6E 5LACS MARMOR I DEN

ovERDÂDtcE BARoKFAcADE PA MURclAS
KATEDRAL (Þ 110).

en mindre sø. Og i den nordlige del af Mar
Menor er cler mudder med helbredende egen-

shaber. På landtangen, der skiller Mar Menor
fra Middelhavet, ligger turisthoteller og -lej-
ligheder side orn side, som giver masser af
liv om sommeren.

Inde i landet ligger den gamle by Lorca.
I flere hundrede år lå den på grænsen mel-
lem det kristne og muslimske Spanien, og
fra Lorca kunne de til enhver tid siddende
herskere kontrollere den frugtbare dal og ho-
vedlandevejen fra syd til nord.

Havnebyen Cartagena har også spillet en
stor ¡nilitær rolle. Allerede romerne byggede
en stor by her, hvor man blandt andet kan
nyde det romerske teater. Byen er en af den
spanske flådes vigtigste baseq men med ud-
flytningen af containerhavnen til udkanten af
bugten har Cartagenas havn fået et ansigts-
løft, der har forvandlet byen.

Minedrift har altid været vígtig, og mine-
râler er hentet op ad skakter og gange i bjer-
gene. I La Unión kan man besøge minerne

- og høre flamenco ved den årlige festival
Cante de las Minas.
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Murcia (Þ '111 ). O Lorca. @ Cartagena. (O La Un¡¿n

La Manga og Cabo de Palos.

rismodemu¡cia.es. 3 Køb evt. Murcia Card,
der giver fri entré ogleller rabat på alle byens
seværdigheder.
i Calle Santa Clara v. Teatro Romea. O Ma.-
fr. 16.30-20.30, lø.1.0-14 og 16.30-20.30,
sø.10-14. ê 968 22 27 81.6 turismode-
murcia.es.
å Regionen Murcia har en meget info¡ma-
tiv og brugbar hjemmeside: E mu¡ciaturi-
stica.es.
I Alicantes lufthavn, ca. 70 km, er nærmeste
internationale lufthavn. ê 902 4O4 7O4. @
aenâ-aeropuertos.es. s Bus fra lufthavnen
ca. ltime,Ealsa.es.
F Plaza de la Indust¡ia s/n, Barrio del Car-
men. a 9O2 32 03 22. E ¡enfe.com.
S Calle Sierra de la Pila 3, Barrio de San
Andrés. a 968 29 22 71. E estaciondeauto-
busesdemurcia.com.
F cuidede busture rundt i byen. 3 12 €,
bün 4-72 ãr 6 €. a 606 997 691. E mur-
ciacit¡our.com.
e Radio Taxi Murcia. ê 968 24 BB 00. E
radiotaximurcia.com.

KATEDRALEN
3€ (kort Þ lli O)
Det er svært at beslüive Murcias katedral
uden at bruge ordene/or meget. Få steder i
Spanien har barokken fået så frit løb i så stort
format som på facaden til Murcias katedral.
Det er ikke kun mængden af figurer, der er
imponerende - der er brugt flere forskellige
typer marmor til facaden, og solens skiftende
spil i stenene i løbet af dagen får facaden til
at skifte faruer.

Katedralen blev grundlagt i 1394 oven på

en moské, først i gotisl< stil, senere i renæs-

sânce og endelig i barok, både facaden fra
1748 og inde i kirken.

Flere af byens rige familier har bygget
pralende kapeller i kirken, blandt andet fa-
milien Vélez' rigt udsmykkede gotiske lepel.
På ydersiden af kapellet har en billedhugger
lavet en granitkæde højt oppe på bygningen,
der symboliserer, at familiekapellet er uad-
skilleligt fra katedralen. Fra katedralens 93
meter høje klokketårn er der en enestående
udsigt over byen.
Plaza de Caredenal Belluga 1 . O Juli-aug. ma.-fr.
7 -13 og18-21,1ø.-sø.18.30 21: sep.-juni ma. -sø.

7-13 og17-20.-Gratis.
Katedralens museum, Plaza de la Cruz s/n.
O Okt.-.,uniti.-lø. 10-13 og16-19, sø. 10-13;juli-
sep. ti.lø. 10-17, sø.10-13.33€;5€ inkl. tårnet.
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Murcia (Þ 110)
Lorca (> 113)
Cartagena (> 114)

MURCIA
(kort > 110 O)
Murcia har 440.000 indbyggere, og alligevel
er der en provinsiel ro over Spaniens syven-
destørste by. Byen ligger langt fra de slagne
turistruter, men Murcia har flere historiske
attraktioner at byde på, masser af spændende

mad og et pulserende natteliv
Her lå oprindeligt en romersk bosættelse,

men det er med arabernes grundlæggelse af
en borg og bymur med hele 95 vagttårne i
825, at Murcia for alvor bliver en betydnings-
fuld by og hovedstad i et muslimslt konge-
dømme. Der er meget lidt tilbage fra musli-
merne i dag ud over byens grundplan. Da den
kristne kong Alfonso 10. "Den Vise" indtog
byen i L243, fjernede han det arabiske præg
på alle bygninger.

I 1700-tallet var Murcia en af Europas
vigtigste silkeproducente4 og et velhaven-
de industri- og handelsborgerskab satte sit
præg på byen - blot for at se den pþdret af
Napoleons lejesoldater i 1810, befollaringen
reduceret af kolera og pestr og endelig at få
brændt de fleste kirker af under Den Span-
ske Borgerkrig. Under borgerkrigen forblev
Murcia på republikkens side mod Franco til
det allersidste.

Under diktaturet blev hovedgaden Gran
Via anlagt ved at rive en stor del af den gamle
bykerne ned, blandt andet de arabiske bade.

VÆRD AT VIDE OM MURCIA
i Plaza de Belluga. O Ma.lø. 10-19, sø. 10-
14 Gil 19 juli-auS.). a 968 35 87 49. E tu-
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BAR LOS ZAGALES
ÌoI (kort > 111 O)
Fjerde generation kører denne lille bar fra
1.926 videre, og her er alt hjemmelavet: rig-
tig gode traditionelle tapas og meget venliS

betjening. Baren ligger lige om hjørnet fra de

turistede barer foran katedralen.
Calle Polo de Medina4. ê 96821 5579.Élos-
zagalesmurcia.com. €.

BISPEPALADSET OG
LA GLORIETA
ac (kort> 1111Ð)
På pladsen foran katedralen ligger en anden

imponerende bygning: Palacio del Obispo,
biskoppens palads. Gå ind i patioen og nycl

den italiensk-inspirerede arkitektur med den

brede trappe op til biskoppens privatbolig
på første sal.

På den anden side af paladset, ned mod
floden, ligger pladsen Plaza del Arenal - i
daglig tale La Glorieta - hvor der året rundt
laves skiftende blomsterdekorationel der fyl-
der det mest af pladsen, Statuen på pladsen

er kardinal Belluga, der spillede en stor rolle i
Den Spanske Awefølgekig, og som kæmpede
imod, at Murcia skulle underlægges Valencia.

I Murcia ses han derfor som en slags national-

helt, og pladsen foran katedralen er opkaldt
efter ham.

SAN JUAN DE DIOS
s (kort Þ 111 O)
Eïìdnu et barokmesterværk i Murcia: denne
lille kirke undgik kirkeafbrændingerne under
Borgerkrigen og har et alter, der giver kate-
dralens facade kamp til stregen. Ud over de
rìan8e t¡4ler marmor i forskellige farver, har
billedhtrggeren Francisco Salzillo skåret tre
r,rforlignelige helgenstatuer. Desuden er her
eu udstillìng af billedl-ruggeren González Mo-
renos værker.

I(rypten Senimcr endnu en sl<at: her er re-
ster af den gamle arabiske kongeborg med en
[:edeniche, hvor noget af de originale farver
er bevaret, og en lille gravplads.
Calle Eulogio Soriano 4. O Juli-aug. ti.-sø. 10-
13.30; sep.-jun. ti.-lø. 10-13:30 og17-20, sø.
1O-13:3O.3 Cratis.

RINCÓN DE PEPE
E ïol (korr Þ 111 O)
Restaurantens ry for høj kvalitet og originale
retter er nationalt, så folk fra Madrid spiser
gerne he¡ når de besøger Murcia. Et mere
økonomìsk tilbud fra samme køkken er ba-
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Q Katedralen. @ Bat Loszagales. lO Bi3pepaladtet og La clorieta

Casino. O Las Tascas, (O Plaza de las Flores og Plaza Santa Catal¡na

zoo og vandland.

san Juan de D¡os. O Rincón de Pepe. @ Real

Museo Salzìllo. @ Terra Natura/Aqua Natura -
o
o
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ren og terrassen ved siden af restauranten.
Det hele hænger sammen med et moderne
hotel midt i den gamle by - alt er inden for
gåafstand.
Restaurant og bar: Calle Rocamora 7. ê 968 21

22 38. €€€ (restaurant) / €€ (bar).

Hotel: Calle Apóstoles 34. ê 968 21 22 39.
E tryphotels.com. €€.

REAL CASINO
3ß q lol (kort Þ 111 O)
Det bedre borgerskab kunne ildre bare blande
sig med pøbelen i 1800-tallet. Så bedstebor-
gerne i Murcia indrettede sig i et adelspalads
og byggede det om til selskabslokaler.

Foreningens lokaler blev genllemrestau-
reret i perioden 2006-09, og den nederste
etage er åbnet for besøg. Her kan man se en
fantastish kopi af en patio i Granadas arabi-
ske pragtpalads Alhamb¡a (Þ 60) - men her
rr.red bemaling. Der er også et komplet en-
gelsk bibliotek og en balsal fyldt med spejle i
guldrammer og bøhmiske krystallysekroner. I
den overdækkede patio er der adskillige mar-
nlorstatuer og adgang til billardsal, tesalon
og en glimrende restaurant (nedenfor).
Calle Trapería'18. O Dgl. 10.30{9. 

= 
5€. a 968

) l 53 99. E realcasinomurcia.com.

Restaurante del Real Casino
loï
Casinoets restaurant blev valgt til bedste re-
staurant i Murcia i 2013. De enkle, moderne
møbler i de klassiske omgivelser afspejler
maden: moderne fusionskøkken med regio-
nalt anstrøg.
Calle lrapería 18. a 968 22 28 09. É. restâuran-
terealcasino.com. €€€.

LAS TASCAS
Y Íx lol(kort Þ 111 O)
Gaderne i centrum tæt ved universitetet er
fyldt med barer og billige restauranter - i
daglig tale Las Tascas. Det er især i gaderne
Calle Puerta Nueva, Calle de Saavedra Fa-
jardo og Calle Rambla med sidegade4 og på
pladser som Plaza de Santo Domingo, der er
trængsel af glade unge,

PLAZA DE LAS FLORES
OG PLAZA SANTA CATALINA
tol (kort > 111 @)
Disse to charmerende torve er fyldt med re-
staurante! }rvor der serveres den lokale risret
coldero, et væld af fiske- og skaldyrsretter og
tapas. Restauranterne har forskellige prisni-
veaue4 så hvad enten man er tíl billig tapas
eller finere cuisine, kan man få det her.

MUSEO SALZILLO
æ (kort > 111 O)
Få billedhuggere og træskærere har fået så
mange følelser og d1'namik ud af træ og ma-
ling, som Murcias Francisco Salzillo (1707-
1783).

Hans skulpturer står i flere kirker i regio-
nen, men mesterværket er denne samling til
påskeprocessionerne. Salzillos skulpturer er
højdepunktet afbarokkens guldalder i Mur-
cia: Her er en komplet sidste nadver, hvor
hver af disciplene udtrykker sin version af
desperation og sorg. Veronica med svededu-
gen. Jesus, der piskes. Alle skulpturgrupper
er udtryksfulde, detaljerede og dynamiske.
Så tilgiver man gerne, at flere af figurerne
er iklædt 1700-tals spansk bondetøj.

Salzillo arbejdede også med miniarurer,
og den imponerende fødselsscene fra Betle-
hem omfatter 506 figurer. igen er sceneriet
en spansk landidyl, der har meger lidt med
Mellemøsten at gøre.
Plaza san Agustín 3. O Ma.-lø. 10-17 , sø. 11-14;
juli-15. sep. kun ma.-fr. 10-14. 3 5 €, børn 4€.
E museosalzillo.es.
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MURCIA ER FYLDT MED RESTAURANTER OC
FoRTovscAFÉER. DE tLEsfE SERVERER DEN
TOKALE RIS-SPECIALIfET CALDERO.
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TERRA NATURA,/AQUA NATURA
- ZOO OG VANDLAND
s€#(kortÞ111@)
Murcias zoologiske have er en moderne zoo

uden tremmer og mure til at holde på dynene.

I stedet lever de i kopier af deres nattlrlige
levesteder med lagune¡ skove og sandlditter.
Som i søsterparken i Benidorm (Þ 137) er der
et vandland i forbindelse med zoo, der åì¡ner
en time senere end dyreparken.
Calle Regidor Cayetano Cago s/n, Espinardo
(nordvest for centrum ad N-301). @ Sep.-juni
10-17 /18/19tjuli-aug. 10-20. 

= 
25 €, bØn 20

€. Se hjemmesiden for rabatter. Elerranatura.es.

LORCA
(kort > 110 lÐ)
Lorca har siden middelalderen været byen,
der kontrollerede trafild<en fra nord til syd

langs kysten, og et stort, frugtbart oplancl,
som araberne opdlrkede med et sindrigt van-

dingssystem. Der er kun borgen Fortaleza dcl
Sol tilbage fra den muslimslte tid, som står
komplet med en syn.ragoge. Resten af byen
er præget af byens store opblomstring un-
der barokken.

VÆRD AT VIDE OM LORCA
i Convento de la Merced, Puerta de San Gi
nés s,/n. O Ma,-sø. 10-14 og 17.30-20. ê 968
44 1,9 1,4. E lorcaturismo.es.
i Regionen Murcia har en meget informa-
tiv og bnrgbar hjemmeside: E murciatttri-
stica.es.

,
tÈ

I Alicantes lufthavn, via Murcia. ê 9O2 404
704. E aena-aeropuertos.es.
P Alameda de Mencl.rirón s/n. ê 9O2 32 03
22. E renfe.com.

LORCAS CENTRUM

Den lille by er spækket med barokbygnin-
ger. Den smukkeste er Palacio de Guevara
med dekoreret facade og patio med søjlegan-
ge. Desværre blev byen ramt af et voldsomt
jordskælv i 201 1, og genopbygningen er gået
langsomt, delvist på grund af finanskrisen.
Spørg derfor på turistkontoret, hvilke byg-
ninger der kan besøges nu.

Som andre steder i Spanien er påsken
rammen om store optog - og i Lorca er der
rivalisering mellem de bIå og, de hvíde on
at lave den mest imponerende procession.
Lorcas processioner er berømte lor cle meget
kunstfærcligt broclerecle l<apper og clragtcr,
ofte nred guldtråcl o¡¡ silke, clcr kan ses på

broclersl<abcrnes ovcrclåcligc nrusccr; NIuseo
del Paso Blanco og Musco Azul de la Se-
mana Santa. Nogle al l<appe rnc cr så storc,
at de d¿cld(er både rytter og hest. Ilcr cr nro-

tiver fra Bibelen, ikl<e kun fra påskcn. |x er
det antikke Eg,?ten et meget br[gt tema.
Museo del Paso Blanco: Conjunto Monumental
de Santo Domingo 8. O Ma.-lø. 10.30-14 og17-
19.3O, sø.10.30-14. = 2,50 €. E mubbla.org,
E elpasoblanco.org.
Museo Azul de la Semana Santa: Calle Cuesta de

San Francisco 2. O Ma.-fr. 10-13,30 o 918-20,1ø.
10-13.30. 

= 
2,50 €. E elpasoazul.com.
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BORCEN LA FORTALEZA DEL SOL VOCIER OVER LORCA OG HOVEDVEJENE FRA 5YD MOD NORD

LANCS MIDDELHAVET.
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I lrrjt ¡r;i r't bicr'¡¡ ovcr Lorca ligger denne spek-
t¡rkul;r,lr liustning - oprindeligt et arabislr
kirstcl, hvor man har fundet flere huse og en
syn¿ìgoge f¡a den arabiske periode, før de
kristne udviste jøder og muslimer. Tårnene er
bygget afde kristne erobrere. Med udstillin-
ge4 arkæologiske vætksteder og skuespille¡e
i historiske drager får man et levende indtryk
aflivet på en middelalderborg.

Meget disket bygget klos op ad forret lig-
ger Lorcas statslige og moderne hotel, Para-
dor de Lo¡ca. Udsigten fta værelserne er helt
forrygende.
Fortaleza del 5ol: O Ma.-sø. 10,30-18.30. 

= 
5 €.

E lorcatallerdeltìempo.com.
Parador de Lorca: Castillo de Lorca s/n. a 968
40 60 47.6parador.es. €€€.

MERENDERO PADILLA
rol

Denne meget populære og folkelige restau-
rant ligger i en stor have i parken ved siden
af tyrefægterarenaen. Retterne er lige så lo-
kale som gæsterne.
Alameda Corregid or Lapuente. ê 968 46 81 82.
Ë meremderopadilla.com. €.

NATURSTRANDENE
VED PUNTAS DE CALNEGRE

Sydøst for Lorca ligger naturparken Puntas
de Calnegre. Nå¡ man kører mod stranden
Puntas de Calnegre, skal man tage en grusvej
til højre lige før stranden - efter få kilometer
kommer mãn til tre strande gemt mellem
ldipper i vige. Der er en bar med mad ved
den første vig. Ellers er det ren natur.

CARTAGENA
(kort > 110 O)
Den nordafrikanske hæ¡føter Hasdrubal kom
hertil i fu 223 før Kristus og grundlagde byen
Cartago Nuevo - Ny Kartago. Siden romer-
riget har Cartagena, som byen eftethånden
kom til at hedde, været en sikker havn for
skiftende herske¡es flåder. Da man i forri-
ge århundrede gik i gang med at sanere et
slumkvarter på en skråning i byen, dukkede
det ¡omerske teater frem, delvist dækket af
katedralen - men først i 2008 blev ¡estau¡e-
ringen færdig.

Det romerske teater og adskillige andre
romerske monumentet spredt i byen træk-
ker nu turister til byen. I dag er Cartagena
livlig og åben, især omkring gågademe Cal-
le Mayor ogiPuerta de Murcia med mange
smukke bygninger.

VÆRD AT VIDE OM CARTACENA
å Palacio Consistorial, Plaza del Ayuntami-
ento 1. O Ma.lø. 10-14 og77-19 (okt.-apr.
16-18), sø. 10.30-13.30 (uli-aug. til 19).
ê 968 72 89 55. E cartagenaturismo.es.
i Regionen Mu¡cia ha¡ en meget info¡ma-
tiv og brugbar hjemmeside: E murciaturi-
stica.es.
lAiicantes lufthavn, ca. 120 km, er nærme-
ste internationale lufthavn. ê 902 4O4 7O4.
E aena-aeropuertos.es. S Bus fra lufthavnen
knap 2 timer. Autocares Costa Azul: a 965
77 04 49, E autocarescostazul.com.
Ð Plaza de Méjico 2. ê 902 32 03 22. @
renfe.com.
5 Avenida Trovero Marín s/n, ê 968 50
56 56. Til Alicantes lufthavn. Langdistance
(Madrid) køres af Alsa. ê 902 42 22 42. É
alsa.es.

TEATRO ROMANO
æ

Romerne selv byggede en bydel oven på det
over 2000 år gamle teater og genbrugte byg-
gematerialerne i andre byggerier. Gemt under
skiftende epokers boliger og tilmed delvist af
Cartagenas katedral, blev teateret bevaret.
Med plads til 7000 tilskuere ligger teateret
på en høj tæt ved havnen; man går ind fra
pladsen foran rådhuset og tager rulletrap-
per op gennem et fint arkæologisk museum.
Plaza de Ayuntamiento. O Maisep. ti.1ø. 10-20,
sø.10-14; okt.-apr. ti.-lø. 10-18, sø. 1O-14.=6
€, børn og pens¡onister 5 €. E teatroromano-
carlagena.org.

FORO ROMANO

Midt i byen er et romersk kvarter under ud-
gravning. Her er et par huse ved at blive gen-
opbygget, og man kan se, hvordan romerne
malede og dekore¡ede deres boliger - og er-
kende, at der ikke er sket meget i boligind-
retning de seneste 2000 år.
Calle Honda 11 . O juli-sep. ma.-sø. 10-20; apr.-
juni og okt.-nov. 10-19; dec.-mar. 10-17.30.
3 5 €, 3-1 2 âr og pensionister 4 €. E cartagena-
puertodeculturas.com.
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CASTILLO DE tA CONCEPCIÓN
æ

Siden romertiden har der ligget en fæstning
på denne høj tæt ved havnen. Men det er
først og fremmest resterne af den arabiske

borg, man kan besøge. Bygningen er i sig

selv imponerende, men udsigten er også tu-

ren værd. Bakken er blevet beplantet og er
blevet en sþggefuld og smuk park. Fra gacle n

Calle Gisben er der elevator oP til borSen.
O JulFsep. ma.-sø.10'20, apr.-juni og okt.-nov.
10-19, dec.-mar. 10'17.30. = 

4,25 €, børn 3-12

og pens¡onister 3,25 € inkl. elevator. E carta-

genapuertodeculturas.com.

HOTEL NH CARTAGENA
E IoI

Harneml'ndighedernes gamle administrati
onsbygning er bygget om til hotel lige ved

rådhuset. Der er flot udsigt til havnen fra
mange værelser og en god restaurant.
Calle Real2. ê 968 12 09 08. E nh-hotels.com.

€€.

LA UNIÓN
ss ÍX (kort Þ 110 O)
Denne gamle mineby byder dels på den år-

lige flamencofestival, Festival del Cante de las

Minas, dels et guidet besøg i de gamle mi-
neç blandt andet kører man med det gamle

minetog.
Flamencofestival : E fundacioncantedelasminas.

org.
Minerne: O T¡.1ø. kl. 10, 12 og 18, sø.10 og12.
3 11 €, børn 5-16 är 8,25 €. E parqueminero-

delaunion.es.

LA MANGA OG CABO DE PALOS
E -â + 3r (kort Þ 110 lO)

Den salte indsø Mar Menor - Det MinCre
Hav - er en 135 km2 stor lagune, der kun
er adskílt fra Middelhavet af landtangen La

Manga. Her ligger der masser af hoteller og

ferielejlighede4 først og fremmest med span-

ske turister. Strandene til begge sider er frem-

ragende, men trafikken på den 21 km lange

tange l€n være tæt i juli og august. Man kan

nemlig ikke køre ud i den nordlige ende, men

skal sydom igen.
Ud for den sydlige indkørsel til La Manga

ligger den charmerende fiskerlandsby Cabo

de Palos med et fyrtårn på en høj ldippe i
havet. Her er altid frisk fisk, fredeligt og mas-

ser af muligheder for dykling.
i E cabodepalos.com.

cARTAcENA HAR F,{ET EN ANsrcrsLøFTNrNc
DE SENERE ÅR, DER TRÆKKER MANGE BESø6-
ENDE TIL BYEN.

Mar Menor - San Pedro del Pinatar
åå
Lagunen Mar Menor er kun 7 meter dyb på
det dybeste sted, og der er lawandet langs
det meste af de ca. 70 km bred. Her ligger
masser af strande med vand, der året rundt
er varmere end Middelhavet. Der er mas-
ser af sejlsport i lagunen, hvor der kan væ¡e
frisk vind uden høje bølger. I lagunen ligger
også flere øer afvull€nsk oprindelse, og der
er gode muligheder for at se vadefugle og
flamingoer.

Den hyggeligste by ved Mar Menor er San

Pedro del Pinatar i nord, hvor flere gamle
badehoteller i disse år bliver restaureret. Her
ligger også saltværke4 hvor saltet udvindes
af havet og ligger som bjerge langs þsten -
ved Charcas de lo Pagán er de¡ mineralhol-
digt mudde4 man kan smøre sig ind i mod
fx gigt, hudlidelser eller kedsløbssygdomme.
Bagefter hopper man i vandet i Mar Meno4
der også er rigt på mineraler.
i Avenida de las Salinas 55. O Apr.-sep. ma.-fr.

9-14, lø.10-14 og17-19 (okt.-mar. 16-18), sø.

10.30-14. ê96818 23 01. Esanpedrodelpi-
natar.e5.

=Cn
Õt

CARfACENA 1'15


