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et is herfst, maar als we vanuit 
Alicante de kustweg N332 richting 
Cartagena nemen, schijnt de zon 

uitbundig aan een strakblauwe hemel. 
De temperatuur loopt op tot boven 
de twintig graden Celsius. Dat is hier 
normaal, zelfs in de winter, zeggen cam-
peraars die zich op de grote camping La 
Manga hebben geïnstalleerd, vaak voor 
enkele maanden. 
De camping met binnen- en buitenbad 
én strand ligt aan het zoute binnenmeer 
Mar Menor. Vlak bij het vissersdorp 
Cabo de Palos steekt een klif met een 
negentiende-eeuwse vuurtoren omhoog. 
De kaap waarop eeuwen geleden een 
tempel van de Phoeniciërs stond, biedt 
een prachtig uitzicht op de landtong die 
het binnenmeer scheidt van de Middel-
landse Zee. De visrijke zee is voor dui-
kers een populaire locatie. 
In het bezoekerscentrum Planeta Azul 
horen we dat zich hier in 1906 een 
scheepsramp hee�  voltrokken. Een 
Italiaans cruiseschip liep op een onder-
waterrots, waarbij honderden passagiers 
om het leven kwamen. Een soort Tita-
nic-ramp dus, waar in het centrum uit-
gebreid aandacht aan wordt besteed.
Omdat we de spectaculaire kust, de 
Costa Cálida - ofwel warme kust - wel 
eens vanaf zee willen bewonderen, stap-

pen we in de searunner, een rubberboot 
met sterke buitenboordmotor, waarop 
wel acht mensen kunnen meevaren. 
Het wordt een spannende tocht langs 
een rotskust met baaien, grotten en 
zandstrandjes. Hier moeten volgens de 
kustbewoners tientallen scheepswrak-
ken liggen, spannend voor duikers. Her 
en der zien we verlaten nederzettingen 
waar eeuwenlang zink, zilver en andere 
mineralen werden gewonnen. De huis-
jes worden nu bevolkt door recreanten.

Kleren niet uit
Cartagena, dat dertig kilometer weste-
lijker ligt, is al in de derde eeuw voor 
Christus gesticht. Het is nu een belang-
rijke marinehaven, waar in 1888 de 
eerste militaire duikboot ter wereld werd 
gebouwd. In het scheepvaartmuseum 
pronkt de originele boot. De stad is trots 
op het roemrijke verleden, waarin ach-
tereenvolgens de Moren en Romeinen 
de dienst uitmaakten. Van enkele forten 
die de stad beschermden, zijn de resten 
nog zichtbaar. Het was toeval dat pal 
naast het moderne openluchttheater in 
1987 het oude Romeinse amfi theater 
werd opgegraven. De opgravingen, die al 
veel hebben opgeleverd, gaan nog steeds 
door. 
We overnachten op de naturisten-

MURCIA 

Uithoek met uitersten
HOnderweg langs de 

Spaanse oostkust besluiten 
we koers te zetten richting 

Murcia, hoofdstad van de 
gelijknamige provincie. Een 
reis met bizarre uitersten, 
van een zout binnenmeer 

met modderbaden, tot 
een groen natuurpark met 

sneeuwhutten en wijn-
gaarden en een heuse 

woestijn. Alles afgewisseld 
met oude steden waarin de 
invloed van de Moren nog 

zichtbaar is.
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 ‘Kom hier terug voor juni, want daarna wordt het voor jullie noorderlingen hier 

veel te warm'
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Aan de rand van de Sierra Espuña 
ligt het van oorsprong Moorse stadje 
Alhama, wat warm water betekent. We 
bereiken het via de wegnummers 3, 23 
en 2, een route met hoge bergketens, 
afgewisseld met dorre vlakten, met alom 
bruin gekleurde struiken en boompjes. 
Het is hier kurkdroog. 

Ligbaden
In Alhama herinneren de meer dan 
tweeduizend jaar oude thermale baden 
in het archeologisch museum Los Baños 
aan een roemrijk verleden. Op dezelfde 
plek werd met weinig respect voor de 
geschiedenis in de negentiende eeuw 
een luxe hotel gebouwd, dat profi teerde 
van de warmwaterbron. Toen de bron 
opdroogde, werd het hotel afgebroken 
en ontdekte men de overblijfselen van 
de thermale baden. De restaurateurs 
hebben enkele ligbaden van het hotel 
in de bodem gemetseld. Over smaak 
gesproken...
Op het pleintje voor de oude kerk San 
Lázaro is hoog op een berg de ruïne 
van een Moors kasteel zichtbaar. We 
moeten achthonderd treden nemen om 
de top de bereiken. Het moet in de elfde 
eeuw een groot complex met uitgebreide 
versterkingen zijn geweest. Alles wordt 
nu deels gereconstrueerd en ziet er 
inmiddels uit als een echt fort, in onze 
ogen wat al te gestileerd. 

Koelelementen
Via een slingerweg bereiken we het 
dorpje El Berro, waar Andrés Garcia 
Lara een camping én gastenverblijf 
uit de grond hee�  gestampt. Voordat 
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camping El Portús op tien kilometer 
van Cartagena. De kleren gaan niet uit, 
want het wordt tegen de avond fris. Het 
uitzicht op de baai waaraan de camping 
ligt, is schitterend. We zijn niet de enige 
camperaars die hier hun domicilie heb-
ben gekozen of sterker: het is ook voor 
deze camping hoogseizoen. 
In het dorpje Isla Plana, waar we de 
volgende dag halt houden, begint een 
zandstrand van wel 35 kilometer lang. 
Camping Los Madriles ligt ideaal voor 
een paar dagen strandvertier. Ook hier 
lijkt het merendeel van de gasten uit 
camperaars te bestaan. We gunnen ons-
zelf enkele mooie fi ets- en wandeltoch-
ten in de omgeving.

Snode bedoelingen
Voordat we het natuurreservaat Sierra 
Espuña inrijden, willen we nog naar 
een bijzonder museum in Puerto de 
Mazarrón. We vinden een plek voor 
de camper op de grote camping Playa 
Mazarrón. In het fonkelnieuwe Museo 
Arqua pronkt een replica van een van 
de twee acht meter lange Phoenicische 
vaartuigen, die in 1998 voor de kust zijn 
gevonden en daar nog steeds liggen. Ter 
bescherming is een metalen constructie 
om de vaartuigen uit de zevende eeuw 
voor Christus heen gebouwd. Duikers 
zouden eens snode bedoelingen kunnen 
hebben. Een deel van het strand bij het 
vlakbij liggende dorpje Bolnuevo wordt 
begrensd door zandstenen rotsen, die 
door erosie bijzondere vormen hebben 
gekregen en daarom ook een speciale 
naam: Ciudad Encantada, de betoverde 
stad. 

Een stevige wandeling leidt ons naar 

sneeuwhutten met een gat in het  dak

Er is keuze uit diverse
 soorten paella.

Ciudad Encantada, de betoverde
stad met zandstenen rotsen.

Camping El Portús, op
tien kilometer van Cartagena.
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hij er kwam, was het dorp ten dode 
opgeschreven, vertelt hij. Nu kunnen 
bezoekers van de Sierra Espuña op zijn 
camping overnachten. Vanuit onze 
camper kunnen we de hoogste bergtop 
van 1.500 meter zien. De volgende dag 
wijzen duidelijke richtingborden ons 
via een smalle bergweg naar het bezoe-
kerscentrum, dat de naam draagt van 
Ricardo Codorníu. Deze bosingenieur 
liet aan het eind van de negentiende 
eeuw de door erosie kaal geworden 
berghellingen herbebossen, om het 
water vast te houden. Het is nu een 
mooi natuurpark met talloze wandel-
paden, waar de rivier Segura doorheen 
slingert.
We hebben er wel een stevige wande-
ling voor over om een apart fenomeen 
te bezoeken: pozos de la nieve, ronde 
sneeuwhutten met een gat in het dak. 
Door het gat valt 's winters sneeuw naar 
binnen, waardoor een dikke ijslaag op 
de bodem wordt gevormd. Vervolgens 
werd vroeger het ijs in blokken gehakt 
en deze werden als koelelementen naar 

de dorpen en steden in de omgeving 
gebracht. Van de oorspronkelijke 26 
pozos zijn er nog maar twee over. 

Heilige stad
Ten noorden van de Sierra Espuña ligt 
het wijnstadje Bullas, centrum van een 
gebied met veel druiventelers. Het wijn-
museum met oude wijnkelders laat zien 
dat hier al sinds mensenheugenis drui-
ven worden verbouwd. We gaan even 
wijn proeven bij de grote coöperatie 
Rosario. Er is zelfs een wijn bij van een 
druivensoort die pas in december wordt 
geoogst.
Voordat we onze camper voor een over-
nachting parkeren op camping La Rafa 
in Bullas, rijden we nog even via de 
RM15 naar het bedevaartsoord Caravaca 
de la Cruz. Jaarlijks bezoeken een mil-
joen pelgrims het middeleeuwse stadje, 
omdat er in de zeventiende-eeuwse kerk 
bij het kasteel een bijzonder relikwie 
wordt bewaard. Het zou een splinter 
zijn van het kruis waaraan Jezus werd 
genageld. De paus heeft Caravaca 

Bedevaartsoord Caravaca de la Cruz
is heilig verklaard door de paus.

Caravaca de la Cruz.
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Overnachten
La Manga del Mar Menor: 
Caravaning La Manga 26127
El Portús: Camping El Portús 29728
Isla Plana bij Cartagena:
Camping Los Madriles 19411
Bolnuevo bij Mazarrón: 
Camping Playa de Mazarrón, 
www.playamazarron.com
El Berro bij Alhama de Murcia: 
Camping Sierra Espuña, 
www.campingsierraespuna.com
Bullas: Camping La Rafa, 
www.campinglarafa.webnode.es
De sitecodes verwijzen naar locaties 
op Campercontact.com

zelfs tot heilige stad verklaard, net als 
onder andere Santiago de Compos-
tela en Rome. Dit jaar is er in de stad 
weer een zogenoemd jubeljaar, in de 
katholieke kerk een heilig jaar met spe-
ciale, kerkelijke rituelen. Volgens een 
legende bekeerde de Moorse koning 
Abu Zeid zich in 1232 tot het christen-
dom, toen hij zag hoe twee engelen een 
kruis brachten bij een gevangen geno-
men priester, zodat die een mis kon 
 opdragen.

Amandelboompjes
Een speciaal museum is gewijd aan een 
bijzondere traditie, die dateert uit de 
dertiende eeuw, toen de Moren het in 
Caravaca nog voor het zeggen hadden. 
In die tijd brachten paarden zakken vol 
met wijn naar het kasteel. Begin mei 
behangen de boeren hun zestig paarden 
met prachtig geborduurde kleden, om 
daarmee deel te nemen aan de Caballos 
del Vino, een renwedstrijd naar de top 
van de heuvel waar het kasteel en de 
kerk staan. Met bewondering bekijken 
we in het museum de schitterende bor-
duursels waarmee de tentoongestelde 
gipsen paarden zijn versierd. We gelo-
ven een rondleider graag die vertelt dat 
hier heel het jaar aan wordt gewerkt. 
Als we de volgende dag naar provin-
ciehoofdstad Murcia rijden, stellen we 
onderweg vast dat boeren de grootste 
moeite hebben voldoende sinaasap-
pels, citroenen, perziken en druiven te 
oogsten. Er valt steeds minder regen in 
dit gebied, zodat de irrigatiekanaaltjes 

sneller verdrogen. Het begin van een 
oprukkende woestijn wordt al zichtbaar. 
Amandelboompjes zijn blijkbaar de 
enige overlevers. 

Voorjaar terug
Dwars door Murcia stroomt de Segura. 
Het valt ons op dat in de kathedraal 
met een schitterend marmeren front de 
kleine, gebrandschilderde ramen heel 
hoog zijn aangebracht. Met opzet, horen 
we van een Spaanse bezoeker, zodat 
de zon niet te veel naar binnen kan 
schijnen. De kerk is gebouwd op de fun-
damenten van een moskee. De Moorse 
invloed is nog zichtbaar in de gestucte 
muren. Via de Traperia, de hoofdstraat 
van Murcia, wandelen we naar dé 
toeristische trekpleister, het negentien-
de-eeuwse Casino, een gebouw dat doet 
denken aan het Alhambra in Granada. 
Ook hier zijn Moorse motieven in de 
plafonds en wandbekleding nagemaakt. 
De danszaal met enorme kroonluchters 
is adembenemend mooi. 
Verschillende plakkaten in de stad 
herinneren aan de Semana Santa, de 
heilige week rondom Pasen, wanneer in 
alle steden van enige betekenis in deze 
streek kleurrijke processies en feesten 
worden gehouden. Zouden we dan toch 
in het verkeerde seizoen naar het Ibe-
risch schiereiland zijn gegaan? “Als je in 
het voorjaar terugkomt, doe dat dan wel 
voor juni, want daarna wordt het hier 
voor jullie noordelingen veel te warm”, 
adviseert een gids van het toeristenbu-
reau.  
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De versierde paarden staan te
 pronken in Caravaca.

De droogte heeft 
invloed op de perzikoogst.

Het negentiende-eeuwse 
Casino in de stad Murcia.


