OP ROADTRIP DOOR MURCIA
Elke belangrijke beschaving zette voet aan wal in deze streek. Eerst waren er de Feniciërs, daarna de
Romeinen, de Visigoten, de Byzantijnen, de Moren en uiteindelijk de Katholieken. Iedereen wou een
stukje van Murcia te pakken krijgen, en wij dus ook! Kristien verkent al roadtrippend de streek. Ze begint
met een helend modderbad in het kuststadje Lo Pagan.
Daarna gaat het richting Cartagena, een stad die overloopt van de geschiedenis en de nodige restanten,
zowel aan land als onder water. Vooral de Romeinen hebben hier hun sporen achtergelaten. Het
mooiste voorbeeld daarvan is het Romeins theater. Dat ligt pal in het midden van het centrum. Chantal
en Patrick gaven zes jaar geleden hun leven in België op om hier een B&B te beginnen. De gasten
verwennen en hen een onvergetelijke vakantie bezorgen, dat is waar ze het voor doen.
De tocht gaat verder richting de stad Murcia. Maar voor ze daar aankomen, gaat Kristien ondergronds.
De préhistorische mens moet verzot geweest zijn op de canyon rond de Serrata rivier. Kristien ontdekt
er wandschilderingen en restanten van een Romeins huis. Een rustig kajak tochtje op de rivier maakt
helemaal duidelijk waarom die eerste mens hier zo graag vertoefde. Diezelfde rivier loopt ook door de
Valle De Ricote, een tropische vallei die omringd wordt door een dor landschap. De vallei is daarentegen
zeer vruchtbaar en levert dan weer fijne streekproducten op die je kan degusteren in restaurant el Sordo.
Uiteindelijk komt Kristien terecht in de hoofdstad van de provincie met dezelfde naam, Murcia dus. Daar
vieren ze elk jaar aan het begin van september het feest van de Moros y Cristianos. Acht dagen lang
staat heel de stad op z’n kop.
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Praktische info
Ook zin gekregen om de omgeving
van Murcia te ontdekken?
Meer info over Spanje vind je op:
www.spain.info
Meer info over de regio van Murcia
vind je op: www.murciaturistica.es
www.jetairfly.com
Een auto huren via Sunny Cars
Op alle luchthavens en op veel
stadskantoren kun je terecht voor
autohuur.
Een auto huren kan vanaf € 112,
per week, taksen en verzekering
inbegrepen.
De tarieven zijn volledig allinclusive, dus je kunt onbezorgd rondrijden.
Reservatie kan via de website www.sunnycars.be of bij de reisagent.

Leuk logeren
Casa Veraneo
Tussen Murcia en Cartagena, ligt Casa Veraneo. Je logeert er bij het Vlaamse koppel Chantal & Patrick.
Hun belangrijkste doelstelling is hun gasten op handen dragen en hun een onvergetelijk verblijf
bezorgen.
info@casaveraneo.com
www.casaveraneo.com
Tel: +34 968060190
Eten & drinken
El Sordo
Ga je net als Kristien de Valle De Ricote ontdekken, ga dan zeker eten in restaurant El Sordo. Chef
Jesús Ortega verwent je samen met zijn vier zonen en vrouw in één van de beste restaurants van de
regio. Ga je ’s middags lunchen, dan doe je helemaal een topdeal. Op voorhand reserveren is altijd een
goed idee maar geen must.
Zeker doen
Kajakken in een raft op de Segura rivier
Zin om even helemaal tot rust te
komen en één te worden met de
natuur, ga dan net zoals Kristien de
Segura rivier op in een kajak/raft.
Het is een rustig traject van zo’n 5
kilometer, de ideale gezinsactiviteit
(van zodra je kinderen kunnen
zwemmen natuurlijk). Onderweg
stop je aan een aantal grotten met
wandschilderingen.

sites.google.com/qalatnaturalezayaventura (De website is enkel in het Spaans maar neem gerust
contact op in het Engels, ze kunnen je perfect verder helpen).
qalataventura@gmail.com
Tel: +34 968 723 000
Bezoek de Sima de la Serrata grot
Eén van de best bewaarde geheimen van de regio is de Sima de la Serrata grot in de canyon van de
Serrata rivier. Dit kan je perfect combineren met een kajaktochtje. De grot bezoeken, kan enkel onder
begeleiding. Daarvoor neem je even contact op met de dienst van toerisme van Cieza.
Plaza de España, s/n
30530 CIEZA
Telephone: +34 968 453 500 / Fax: 868 963 423
oficina.turismo@cieza.es

www.ciezaturistica.org
El Valle De Ricote
Beschik je over een huurwagen, breng dan zeker een bezoekje aan de Valle De Ricote (combineerbaar
met het grotbezoek, de kajaktocht en restaurant El Sordo). Deze tropische vallei ligt ingesloten in een
dor berglandschap en is adembenemend mooi. De Segura rivier verbindt zeven authentieke dorpjes, elk
met hun eigen specialiteiten:
 Archena: groot thermisch complex in Moorse stijl
 Ricote: kerkjes en resten van Arabische kastelen
 Blanca
 Ojos
 Ylea
 Abaran: authentieke norias (waterraden)
 Villanueva
Meer info op www.valledericote.com
Het Feest van de Moros y Cristianos (ieder jaar begin september)
Het feest van de Moros y Cristianos
wordt gevierd ter herdenking aan
de 700 jaar durende bezetting van
Spanje door de Moren en aan de
herovering van Spanje door de
christenen in 1226. Het is één van
de meest kleurrijke feesten van
Spanje en werd tot Internationaal
Toeristisch Belang verklaard. Het
belangrijkste en meest
indrukwekkende is de parade die
gehouden wordt op de laatste dag
van het feest. Er vindt dan een
grote optocht plaats waarbij zowel
Moren als Christenen meelopen.
Vooral aan de Costa Blanca worden deze feesten nog steeds jaarlijks gehouden. Het gaat dan om
optochten van ‘christenstrijders’ en ‘Moorse tegenstrijders’ die in kleurrijke kostuums door de stad
marcheren (marsmuziek en wapengekletter), ceremonies en schijngevechten voeren. Ze beelden de
strijd uit rond een kasteel van papiermaché op het plein of op het strand.
Het festival duurt altijd 8 dagen, maar de belangrijkste events zijn op zaterdag, zondag en maandag.
Meer info over de volgende editie (altijd in het begin van september), vind je op:
www.morosycristianosmurcia.es

