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            Finca el Moralejo Alozaina Regio: Andalusië/Costa del Sol  



28 oktober Amsterdam Schiphol 
 
Zondagavond ben ik samen met mijn collega Marjolein met de trein naar Schiphol 
vertrokken omdat wij de volgende ochtend heel vroeg vertrekken naar Malaga  
06:35 uur!!  
Wij wilden heel graag hotel Mecure Terminal op Schiphol uitproberen, vanwege de 
handigheid dat je van tevoren kan inchecken en 1x door de douane voor controle 
gaat. Belangrijk om te weten is dat je in hotel Mecure Terminal kan overnachten, 
alleen met handbagage en in het bezit bent van een geldig vliegticket voor de dag 
zelf of de volgende dag van vertrek. Neem je ruimbagage mee dan raad ik een ander 
hotel op of rondom Schiphol aan. Hotel Mecure Terminal is een prima verblijf voor 1 
overnachting of wanneer je op doorreis bent. 
 

 
 
29 oktober Amsterdam - Malaga 
	
Vandaag vliegen wij met de luchtvaartmaatschappij Transavia. Met de groep 
verzamelen om 04:30 uur op Schiphol. Marjolein en ik hebben de mazzel dat wij een 
uurtje langer op bed konden blijven liggen, omdat wij gisteravond al hadden 
ingecheckt. De vlucht naar Malaga duurt ongeveer 2 uur en 50 minuten. Een leuke 
vlucht, want wie treffen wij aan tijdens de vlucht, jawel Andre Hazes jr. Wie weet 
hebben wij een verassingsoptreden vanavond tijdens ons verblijf. 

   
 



Bij aankomst op de luchthaven van Malaga werden wij hartelijk welkom geheten 
door de gastheer Peter van La Casita. De huurauto’s gaan we ophalen. Je wordt 
netjes begeleid door een medewerker van de autohuurorganisatie op de luchthaven. 
Daarna rijden we door naar Finca el Moralejo bijkomen van de vlucht met een lekker 
bakkie koffie. Daarna gaan we de villa’s Ardite, Rosalinda, Olivos, Tierra del Sol, 
Alegria en Rio Grande van La Casita bekijken en de omgeving verkennen. In de 
avond hebben we gezamenlijk, een heerlijke paella diner gegeten onder het genot 
van een prachtige flamenco optreden. 
 

     
 
 
30 oktober Alozaina – Ronda 
 
Na een heerlijk ontbijt op vakantiepark Finca el Moralejo, gaan we de  
vakantiehuizen Cazador en Aurora bezichtigen. De koffers gaan mee richting het 
andere park La Granja de Antonio waar we meerdere vakantiehuizen en twee Yurt 
aantreffen.  
 

                                                                      
 vakantiehuis La Granja de Antonio          Yurt  



     
                                              Restaurant La Grania de Antonio 
 

    
Uitzicht park La Grania de Antonio        Buitenkant  La Grania de Antonio 
 
Restaurant La Grania de Antonio is alleen bestemd voor de gasten die verblijven op 
het park of op het andere park Finca el Moralejo. Het leuke hieraan is dat je in 
contact komt met andere gasten als je wilt. Peter en zijn vrouw van La Casita kunnen 
heerlijk koken.  
 

  
                           Bar buiten Restaurant La Grania de Antonio 



We vertrekken vandaag met de huurauto richting Ronda. Ronda ligt in een 
bergachtig gebied in centraal Andalusië, zo’n 50 kilometer landinwaarts van de 
Costa del Sol op ongeveer 750 met boven zeeniveau. De rivier Guadalevin splitst het 
stadje in tweeën en heeft een diepe kloof uitgesneden, bekend als Tajo de Ronda. De 
stad is knus met een prachtig uitzicht op de diepe kloof. De belangrijkste 
winkelstraat in Ronda is Carrera Espinel en loopt tot aan de bullring. Het beschikt 
over winkels, cafes, bars en restaurants. Andere bezienswaardigheden in Ronda zijn: 
Iglesia de Santa María la Mayor (de kathedraal Santa Maria), Casa del Rey Moro (het 
huis van de Moorse koning), Convento de Santo Domingo (het klooster van Santo 
Domingo), Fuente de los 8 Caños (fontein met 8 waterstralen). 
 

   
Puente Nuevo van Ronda                         winkelstraat Carrera Espinel 
 
31 oktober Malaga – Caminito del Rey 
 
Na een heerlijk ontbijt in het restaurant La Grania de Antonio en het inpakken van 
een lunchpakket, vertrekken we in de vroege morgen naar Malaga. De stad ligt aan 
de Middellandse Zee, aan de toeristische Costa del Sol en op slechts 140 kilometer 
afstand van de Straat van Gibraltar. Om 10:00 hebben we een rondleiding door de 
stad met een plaatselijk gids. We beginnen met de rondleiding in het Alcazaba in de 
Spaanse stad Málaga en is een voormalig Moors fort dat tegen een helling ligt. Het 
werd gebouwd tijdens de Hammudidendynastie en is het best bewaarde Alcazaba in 
Spanje. 
 

    
                                                                                                                             



     
                                     
 
Vanuit de top van Alcazabe kijk je uit op de haven van Malaga. Hier is ook de 
aanvoerhaven voor cruiseschepen. De stad Málaga wordt omgeven door bergen, de 
zogenaamde “Heuvels van Axarquía” en wordt doorkruist door twee rivieren, de 
Guadalmedina en de Guadalhorce die beide uitmonden in de Middellandse Zee. De 
stad heeft een zomers mediterraan klimaat, maar heeft geen last van de extreme 
hitte zoals Sevilla en kent zeer milde winters met temperaturen rond de 20 graden. 
 

    
 Uitzicht op de haven van Malaga                     Uitzicht over de stad Malaga 
 
De kathedraal van Malaga is een van de meest in het oog springende bezienswaardigheden in 
Malaga. Vanuit vrijwel alle richtingen zie je de toren van de kathedraal boven de stad 
uitkomen. Voor de kathedraal ligt het sfeervolle maar enigszins toeristische plein Plaza del 
Obispo.  

   



Na de rondleiding hebben we een korte koffiepauze genuttigd en de tijd genomen 
om van onze eigen gemaakte lunch te genieten. Na de lunch gingen we met de auto 
verder op doorreis om de waanzinnige tocht Camenito del Rey te gaan bewandelen.  
 

   
 
Caminito del Rey is een wandelpad dat loopt van Álora in Málaga naar Campillos 
door de El Chorro-kloof. Met mijn hoogtevrees pfff... begon ik toch enigszins 
nerveus aan de tocht. Ik heb het gedaan en ondanks de enorme hoogte ben ik blij dat 
ik de tocht heb gelopen. Het is zeker een aanrader, zorg er wel voor dat je ruim op 
tijd de tickets besteld. De tocht is enorm populair en men raad aan om ongeveer 3 
maanden van tevoren de tickets te bestellen. Anders bestaat de kans groot, dat je 
achter het net vist en dat zou zonde zijn. 
 

 
 



Aan het eind van de tocht ga je met de bus terug naar het beginpunt. Hou er 
rekening mee dat vanwege het slechte weer wat er de afgelopen tijd in zuid Spanje is 
geweest een omleiding is. Normaal gesproken rijdt de bus in 1 kwartier terug maar 
door de omleiding is de reistijd op dit moment 1 uur. Moe en voldaan keren we terug 
naar La Granja de Antonio voor een overheerlijk diner, dessert en heerlijke rode wijn. 
 

   
 
1 november La Granja de Antonio – Olijven plukken  
 
Vandaag gaan we een aantal villa’s bekijken La Granja, Elisa, La Granja-Privada, villa 
Casita en Notario. Bij villa Elisa gaan we olijven plukken op het land. De volgende 
dag gaan we de geplukte olijven persen tot olijfolie. 
 

   
Na de lunch zijn we een aantal andere villa’s gaan bezichtigen van La Casita. Villa el 
Paraiso, Casa Paule en Villa la Collina. 
 
 
 
 
 



2 november Olijven persen – Mijas – vliegveld Malaga – Amsterdam 
Schiphol 
 
Na het ontbijt op La Granja de Antonio gaan we de geplukte olijven persen tot 
olijfolie. 
 

   
 

   
 
Aan het eind van de ochtend nadat het persen tot olijfolie klaar is. Vertrekken we 
met de auto richting het witte bergdorpje Mijas. Mijas is een wit stadje met 
Arabische structuur, gelegen op slechts 30 km van Malaga aan de Costa del Sol. Een 
witte parel in de bergen!  
 

   



Het steile pad naar dit dorpje begroet bezoekers met rode bloemen in blauwe potten 
die schitteren aan de witte muren. (Historisch-Artistiek Erfgoed sinds 1969). Het 
dorpje is vooral bekend van de unieke 'ezel-taxi's', populair onder toeristen uit de 
hele wereld, de kleine stierenarena, de oude Arabische muur, de kerkjes en het 
drukbezochte Santuario de la Virgen de la Peña, het Heiligdom van de 
patroonheilige van het dorp. 
 

   
 
Na de rondwandeling door het witte bergdorpje Mijas vertrekken we richting 
Alhaurin el Grande. Daar bekijken we de laatste villa’s Viruta, Bonita en Los Santos. 
Dan is het tijd om de koffers te pakken en vertrekken we richting het vliegveld van 
Malaga. De huurauto’s worden weer ingeleverd nadat we afscheid hebben genomen 
van Peter (gastheer en beheerder van La Casita). Checken we in op de luchthaven 
van Malaga en vertrekken we richting Amsterdam Schiphol. 
 

 
 
Het was een fantastisch georganiseerde studiereis met dank aan Personal Touch 
Travel en La Casita heb ik en mijn collega’s enorm genoten. 
 
Lesley de Wit, 23 november 2018  


