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Murcia een cocktail van culturen
De Carthagers de Romeinen de Moren de katholieken
ze hebben allemaal een onuitwisbare stempel nagelaten
in Murcia Hoog tijd dus dat ook wij die Zuidoost Spaan
se kustregio gaan ontdekken Je zal er genieten van een
heerlijk exotische cocktail van culturen In architectuur
kunst landbouw én gastronomie
PAUL COBBAERT

Hét typerende aan deze regio Dat zal
de intense zon zijn Meer dan drie
honderd dagen per jaar schijnt zij
hier lacht onze gids Mar als ze ons
verwelkomt op de luchthaven van Ali
cante Het is van hieruit een goed half
uur rijden naar Murcia de hoofdstad
van de gelijknamige regio De bergach
tige omgeving oogt dor al wordt er ver
rassend veel aan landbouw gedaan
Dankzij de irrigatietechnieken die de
Moren de vroegere heersers hier ge
ïntroduceerd hebben kan je de regio
zelfs de fruitgaard van Europa noe
men Vooral citroenen zijn er razend
populair Die voegen we toe aan wer
kelijk élk gerecht verklapt Mar Ook
de aubergines de meloenen de vijgen
en de amandelen zijn er heerlijk Wijn
bouw is er ook populair van oudsher
Drie wijnroutes leidenj e naar de mooi
ste wijndomeinen In het dorpje Bullas
is een tweehonderd jaar oude wijnkel
der omgetoverd tot museum waar je
alles leert over dat rijke wijnverleden
TAPAS

Murcia is een relatiefjonge stad aan de
rivier Segura gesticht door de Moren
de Arabieren in de eerste helft van de

negende eeuw Je vindt er nog enkele
restanten van al hebben de katholie
ken die er de moslims verdreven
meer verwoest dan bewaard De mo

numentale kathedraal weliswaar een

den Eens de klok 20u slaat gaan de tal
rijke pleintjes aan het bruisen Rep je
dan naar de mooiste terrasj es Plaza de
las Flores en bestel je tafel vol tapas
Gastronomie is één van de grote troe
ven van de regio Een must taste is een
gerechtje met Ibericohesp Ook inktvis
en octopus worden er heerlijk vers ge
serveerd Niet toevallig is Murcia één
van de meest populaire universiteits
steden in Spanje Hou je van kunst
dan moet je een bezoekje brengen aan
het Real Casino een ontmoetingsplek
voor de heren van stand

maar ook

toegankelijk voor het brede publiek
RIJKE GESCHIEDENIS

Onze volgende bestemming Cartage
na is in vele opzichten de tegenpool
vanMurcia Deze havenstad ademt ge
schiedenis uit Het zijn de Carthagers
afkomstig uit het huidige Tunesië die
deze stad in de derde eeuw voor Chris

tus gesticht hebben Volgens onze gids
zou ook de beruchte Hannibal hier

even voet aan wal gezet hebben Van
daag is Cartagena een adembene
mend mooi openluchtmuseum Het
Romeins Theater pal in het stadscen
trum is het grote pronkstuk alleen al
omdat het amper enkele jaren geleden
ontdekt werd Aan het Forum Roma

num zie je nog steeds tientallen arche
ologen spitten in het verleden Vergeet
zeker de panoramische lift niet die
neemt je mee naar de hoogste heuvel
top van de stad waar je een prachtig
uitzicht hebt op de baai en de Middel

magnifiek voorbeeld van gotiek en ba
rok is gebouwd op de restanten van
een islamitische gebedsplaats

landse Zee

Murcia heeft meer toekomst dan verle

Je vakantie afsluiten doe je al liggend
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De kathedraal van Murcia is gebouwd op de restanten van een islamitische gebedsplaats foto Joaquin Zamora

natuurlijk Kies je voor enkele dagen
zon zee en strand dan is La Manga
jouw bestemming Deze fijne land
tong vol toeristische resorts en appar
tementsblokken scheidt de Middel
landse Zee van Mar Menor een hel

derblauwe lagune waar je watersport
kunt beoefenen Wij bezoeken San Pe
dro del Pinatar een dorpje in het uiter
ste noorden waar prachtige wilde fla
mingo s en andere grote watervogels
voor onze lens poseren
Wie geen zand tussen de tenen wil
moet het binnenland van Murcia in

Daar vind je het wellnessparadijs Bal
neario de Archena Je kan het haast een

klein dorp noemen twee viersterren
en één driesterrenhotel diverse bars

tuinen met palmbomen buiten en
binnenzwembaden een shopping
complex en natuurlijktalrijke weiness
mogelijkheden sauna stoombaden
massages noem maar op Je kan er
zelfs baden tussen de citroenen

Zei ik

Praktische info
Hoteltips Wij kozen voor Hotel Termas Balneario de Archena Hotel
Mangalan La Manga en Hotel NH Amistad Murcia
Eettip Heerlijk dineren doe j e in La Catedral aan de voet van het Romeins
Theater in Cartagena Plaza Condesa de Peralta
Online Op www murciaturistica es vind je meer info over alle beziens
waardigheden in de regio Info over Spanje vind je op www spain info
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het niet werkelijk overal lacht onze
gids
foto s Toerisme Murcia

Het Romeins Theater in Cartagena foto M Angeles Lapaz
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Foto Joaquin Zamora
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Plaza de las Flores in Murcia

foto pcok

Ontspannen in het wellnessparadijs Balneario de Archena foto pcok
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