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DE CARAVAN

Na de fl ats bij Alicante tref je rond Mar Menor, Cabo 
de Palos en Cartagena een afwisselende kust, waar je 
nog alle rust kunt vinden. Gewoon om te wandelen 
of fi etsen, maar ook voor een (snelle) boottocht langs 
de rotskust met tussenstop bij een idyllisch gelegen 
restaurantje. Van heinde en verre komen duikliefheb-
bers naar deze kust voor de vele mogelijkheden in 
deze heldere wateren.

Zelfs in de winter kunnen naturisten hier 
bijna dagelijks hun ruime portie zon pakken 
De campings bevinden zich op zeer afwisselende 
plekken en met een grote variatie in voorzieningen. 
In december en januari is het hier hoogseizoen en 
genieten gasten van allerlei nationaliteiten in de zon. 
Op La Manga bij Cabo de Palos is de camping zeer 
zelfvoorzienend en worden er dagelijks allerlei 
activiteiten georganiseerd, op het terrein, in het 
zwembad en ‘s avonds in restaurant en danszaal. 
Met een gezellige vissershaven op korte afstand en 
strand voor de deur wordt het je makkelijk gemaakt.
Een stuk verderop aan deze rotskust neemt El Portus 
een heel pittoresk plekje in. Net ten westen van 
Cartagena, op een afgelegen plekje, heeft deze 
terrassencamping zijn eigen strandje. Zelfs in de 
winter kunnen naturisten hier bijna dagelijks hun 
ruime portie zon pakken! In de Baai van Mazarrón 
zijn vele stranden, meer bebouwing én meer 
campings. Naar keuze op een helling met uitzicht, 
vlak aan het strand of dichter bij de (vissers)dorpen. 

Proeven…Proeven…
De Middellandse Zee biedt vissers zo vlak bij de 
oceaan een groot scala aan vis, waar gasten zich te 
goed aan kunnen doen. Verder is de vlakte rond 
Murcia door oude en nieuwe irrigatiesystemen al 
sinds eeuwen een grote groente- en fruitleverancier. 

Het landschap wordt afgewisseld door citrusplanta-
ges, vele dadelpalmen en uiteraard wijngaarden. 
Rond Bullos leidt een wijnroute je langs de vele velden, 
bodega‘s en coöperaties, waar je kunt proeven wat de 
grond en het klimaat opleveren…

Moorse resten
De regio Murcia wordt al heel lang bewoond en op 
tal van plekken zijn er restanten uit oude tijden te 
bewonderen. In marinehavenstad Cartagena is men 
er zich pas recent van bewust dat de stad boven op 
een oude Romeinse stad staat. De heuvels in de 
binnenstad worden nu voorzichtig uitgegraven en 
bijvoorbeeld als stadstheater in gebruik genomen. 
Ook de vele Moorse resten maken de steden en het 
landschap de moeite van het bekijken waard, zoals in 
Alhama de Murcia en Caravaca de la Cruz. In Caravaca 
is naast de architectuur vooral de traditie bijzonder. 
Als een van de vijf heilige plaatsen in de katholieke 
kerk, maar ook door de jaarlijkse paardenrace: een 
groots evenement waar de bevolking voor uitloopt 
en het hele jaar samenwerkt aan de voorbereiding. 

Er is overal volop ruimte in de natuur
Op vele plaatsen zijn wandel- en fi etsroutes uitgezet, 
uiteraard heel vaak met steenslag. Maar ook voor 
wielrenners biedt de regio kansen, bijvoorbeeld door 
of rond de Sierra Espuna. Vele wegen door de bossen 
leiden hier naar El Berro (met camping), waar het 
afgelegen dorp samenwerkt in het herstel van huizen, 
de vruchtbare tuinen en de dienstverlening aan 
gasten. Nergens is hier de zee ver weg met op tal gasten. Nergens is hier de zee ver weg met op tal 
van plaatsen een weids uitzicht over het landschap. 
Een verfrissend briesje maakt het verblijf het aan-
genaamst in de maanden april en mei.

% zonzekerheid
Op druilerige winterdagen groeit het verlangen naar zonnige oorden. 

Het droogste plekje van Europa vind je in het zuidoosten van Spanje, waar 

de regio Murcia genoeg te bieden heeft voor een afwisselende ervaring.
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