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INHOUD

Binnen de Top 10 zegt een positie niets over  
kwaliteit of populariteit. Alle items zijn wat dat 
betreft geheel gelijkwaardig.

Omslag  voor en rug Het schitterende  
Alhambra, Granada’s middeleeuwse paleis
Omslag achter De kustlijn bij Cabo de Gata 
San Miguel, Almería
Titelpagina Het prachtige dorp Mijas aan  
de Costa del Sol

De informatie in deze Capitool Top 10 
Andalusië en de Costa del Sol  wordt regel-
matig gecontroleerd en aangepast. Alles is in 
het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de 
informatie in dit boek bij het ter perse gaan 
zoveel mogelijk is bijgewerkt. Gegevens zoals 
telefoonnummers, openingstijden, prijzen, 
exposities en reis informatie zijn echter aan 
veranderingen onderhevig. De uitgever is 
niet aansprakelijk voor consequenties die 
voortvloeien uit het gebruik van dit boek.De afkorting Tvg staat voor Toegankelijk voor 

gehandicapten



Welkom in  

Met de klok mee: Het Alhambra, Granada; Sierra de Aracena; Alcázar, Sevilla; natuurreservaat 
Cabo de Gata; Andalusische tegels; Ronda boven op de Tajokloof; La Mezquita, Córdoba

Top 10 Andalusië en de Costa del Sol ❮❮ 5

Flamenco, wijn, tapas, stranden, zon: alles wat Spanje  
tot een van de populairste en meestbezochte landen ter 
wereld maakt, vindt u terug in de regio Andalusië. Maar in 
deze betoverende streek vindt u ook romantische steden, de 
mooiste wetlands en de op een na hoogste bergketen van 
Europa, waar u tal van buitenactiviteiten kunt onder nemen, 
zoals wandelen en skiën. Met de gids Top 10 Andalusië en 
de Costa del Sol kunt u het allemaal verkennen.

De drie grote steden in Andalusië – Granada, Sevilla en Córdoba – 
zijn toonbeelden van de Spaanse historische identiteit en staan 
symbool voor het Moorse verleden van de streek, met werelderf-
goedlocaties als de Mezquita in Córdoba, Granada’s Alhambra en 
de Kathedraal van Sevilla. Andere plekken die u niet mag missen 
zijn Jerez de la Frontera met de sherry-bodega’s en Ronda, adem-
benemend gelegen boven de Tajo-kloof. Baeza en Úbeda zijn 
prachtig behouden gebleven stadjes, vol renaissancistische archi-
tectuur. En dan zijn er nog de beroemde pueblos blancos, of witte 
dorpen, die her en der in de Andalusische heuvels liggen. 

Aan de zonovergoten Costa del Sol vindt u van Málaga en Marbella 
tot Gibraltar culturele en culinaire hoogtepunten. Tussen de impo-
sante ‘rots’ en de oude stad Cádiz ligt de schitterende Costa de la 
Luz, populair bij Spaanse toeristen en windsurfers. 

Of u nu een weekend of een hele week komt, in deze Top 10-gids 
vindt u het beste van wat Andalusië en de Costa del Sol te bieden 
hebben. De gids geeft volop tips, van gratis uitjes tot het vinden van 
verborgen plekjes, plus zeven gemakkelijk te volgen voorbeeldrou-
tes, zodat u in korte tijd zoveel mogelijk kunt bekijken. Voeg daarbij 
de fraaie foto’s en de overzichtelijke kaarten en u hebt een ideale, 
compacte reisgids in handen. Geniet van de gids en van Andalusië 
en de Costa del Sol.

Andalusië en de 
Costa del Sol
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De Costa del Sol

1 Estepona
De eerste grote 

toeristenplaats aan deze 
kust biedt met 19 km 
strand wat meer rust. In 
de casco antiguo (oude 
stad), heeft de Plaza Las 
Flores nog veel charme 
behouden.

5 Mijas
Bezoek dit prachti-

ge dorpje dat verscholen 
ligt in de bergen (links), 
voor de vergezichten 
langs de kust en de dool-
hof van oude Moorse 
straten en aardige win-
kels op de vele pleintjes.

3 Fuengirola
Deze badplaats is vooral op 

gezinnen gericht, met een goed strand 
en een promenade. Er is een gerestau-
reerd 10de-eeuws Moors kasteel.

6 Torremolinos
Torre de los Moli-

nos (Toren van de Wind-
molens) verwijst naar 
een Moorse wachttoren 
die ooit omringd was 
met negentien graanmo-
lens. De oude Torre Vigia 
is er nog, maar wordt nu 
omgeven door een grote 
en moderne badplaats 
(blz. 65) voor liefhebbers 
van voordelig vertier.

7 Málaga
De op één na 

grootste stad (boven) 
heeft de afgelopen tien 
jaar € 100 miljoen geïn-
vesteerd in kunst en 
bezit nu dependances 
van Centre Pompidou en 
het Russiche Staatsmu-
seum – deel van de ‘mile 
of art’. Aan de opgeknap-
te kade van Málaga (blz. 
104) zijn restaurants.

8 Torre del Mar
Deze plaats is 

favoriet bij Spaanse 
gezinnen en minder 
smakeloos dan weste-
lijker plaatsen. Achter 
het zandstrand ligt een 
promenade (blz. 65).

FRANCO’S DROOM
Generaal Franco, dicta
tor van Spanje tot 1975, 
had het idee om de ver
armde vissersdorpen te 
veranderen in het ‘Flori
da van Europa’. Hij voer
de zijn plan in de jaren 
zestig uit met Ameri
kaanse leningen, in ruil 
voor het recht atoom
bases aan te leggen in 
Spanje. De jetsetgla
mour en het goedkope 
toerisme waren een 
doorslaand succes, 
waardoor er in de jaren 
zeventig sprake was van 
een esthetische en mili
euramp. Sinds de jaren 
tachtig probeert men de 
problemen op te lossen.

VOOR DE TOERIST 

Kaart D5–E5

Estepona: Toeristenbureau, 
Plaza de las Flores;  
952802002 

Marbella: Toeristenbureau, 
Glorieta de la Fontanilla; 
952768760  

Fuengirola: Toeristenbu
reau, Paseo Jesús Santos 
Rein 6; 952589300

Benalmádena: Toeristen
bureau, Avda Antonio 
Machado 10; 952442494 

Mijas: Toeristenbureau, 
Plaza Virgen de la Peña 2;  
952589034

Torremolinos: Toeristen
bureau, Plaza de Andalucía; 
951954379 

Málaga: Toeristenbureau, 
Paseo Antonio Machado 
12; 952926020

Nerja: Toeristenbureau,  
C/Carmen 1; 952521531 

0 Nerja
Het witgepleister-

de Nerja ligt boven op 
mooie, begroeide kliffen 
met stille kiezelstranden 
eronder (blz. 65).

9 Vélez-Málaga
Deze marktplaats 

heeft mooie mudéjarele-
menten en in juli vindt 
het jaarlijkse flamenco-
gitaarconcours plaats.
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De vroegere vissersdorpen van de ‘Zonnekust’ verwelkomen elk 
jaar miljoenen toeristen – de naar schatting 300.000 buitenlanders 
die aan de kust wonen niet meegeteld. De gouden formule is 320 
dagen zon per jaar, warm water en stranden, en goedkoop maar 
enigszins schaamteloos vermaak. Door de overdaad aan neon en 
torenflats heeft hier alles nog maar weinig met de lokale cultuur 
van doen, maar uitbundig Andalusisch is de geestdrift waarmee de 
toeristen zich vermaken in de zon en ’s avonds gaan stappen. 

Benalmádena
De badplaats telt drie delen: de 
oude plaats landinwaarts, het strand 
en de haven (rechts), en Arroyo de la 

Miel, een levendige buitenwijk.

4 

Marbella
De 15de-eeuwse 

Plaza de los Naranjos  
is het hart van het oude 

Marbella (blz. 65), de 
duurste badplaats van 

Spanje. In de jachthaven 
Puerto Banús (rechts) 

kunt u fabel achtige jach-
ten bewonderen en u  

mengen onder de  
rijken.

2 



1 Pedro Domecq
Kaart B5 • C/San Ildefonso 3, 

Jerez de la Frontera • Afdeling Wijn-
toerisme: 956-151552 • Zie website 
voor details over rondleidingen  
• Niet gratis • www.bodegasfundador 
pedrodomecq.com 
Een legendarische met sher ry ver-
bonden naam. Het bedrijf is gesticht 
in 1730. Een rondleiding door de 
beroemde kelder in Moorse stijl,  
‘de la Ina’, hoort er echt bij als u  
in Jerez bent (blz. 106). 

3 Osborne Bodega
Kaart B5 • C/Los Moros, El  

Puerto de Santa María, Cadiz • 956-
869100 • Rondleidingen op afspraak 
• Niet gratis • www.osborne.es
De zwarte stier is het logo van dit 
sherry- en brandybedrijf en wordt 
aangemerkt als regionaal erfgoed. 

4 Sandeman
Kaart B5 • C/Pizarro 10, Jerez  

• 675-647177 • Regelmatige rondlei-
dingen en proeverijen, zie website  
• Niet gratis • www.sandeman.com
Het typische silhouet van de Don, 
met een zwarte cape en een breed-
gerande hoed, dateert van 1928 en is 
een van de eerste logo’s die ooit 
gemaakt zijn. Sandeman werd 
gesticht in Londen in 1790. 

5 Bodegas Robles,  
Montilla

Kaart D3 • Ctra. N331 Córdoba- 
Málaga km 47 • 957-650063 • Rond-
leidingen op afspraak • www.
bodegasrobles.com
Deze biologische wijnmaker gebruikt 
een oud systeem, solera, waarbij de 
jongere wijnen worden gemengd met 
de oudere, totdat ze rijpen. 

6 Bodegas Alvear, Montilla
Twee dingen maken de wijnen 

hier anders (blz. 126). Enorme terra-
cotta tanks (tinajas) liggen verzonken 
in de bodem om hun inhoud op een 
constante temperatuur te houden, 
terwijl het warme klimaat druiven 
oplevert voor een sterkere wijn.

Andalusische sherry

Vaten met sherry in de imposante Moorse kelders van Pedro Domecq

7 Bodegas Málaga Virgen
Kaart D4 • A-92 km 132, Finca 

Vistahermosa, 29520 Fuente de Piedra, 
Málaga • 952-319454 • Rondleidin-
gen op afspraak • www.bodegas 
malagavirgen.com
Traditionele Málagawijnen van de 
hoogste kwaliteit. De bodega is al vier 
generaties van één familie (blz. 104).  

8 Bodegas Antonio  
Barbadillo

Kaart B5 • C/Luís de Eguilaz 11,  
Sanlúcar de Barrameda • 956-385500 
• Open di-za 11.00–15.00 uur of op 
afspraak • Niet gratis • www. 
barbadillo.com
Familiewijngaard met een omvang 
van 5 km2, grote kelders en een wijn-
museum. De eerste manzanilla werd 
in 1827 geïntroduceerd, nu worden 
er diverse wijnen gemaakt, waaron-
der een heerlijke witte.

TOP 10 SHERRY’S EN WIJNEN
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1 Fino
De heldere, frisse en droge fino sherry, 
met amandelboeket, drinkt u als 
gekoeld aperitief.

2 Manzanilla
De fino sherry, uit Sanlúcar de Barra-
meda in de provincie Cádiz, is droog, 
licht van kleur en wat zoutig.

3 Oloroso
De laag gist is dun of afwezig als een 
fino rijpt, wat deels oxidatie toelaat. 
Oloroso heeft een barnsteenkleur, met 
een geur van hazelnoot.

4 Amontillado
Halverwege een fino en een oloroso. 
De laag gist mag opraken, dus hij 
wordt donkerder van kleur.

5 Palo Cortado
Het aroma herinnert aan een amontil-
lado, maar de kleur is dichter bij een 
oloroso.

6 Cream Sherry
Deze internationale favoriet krijgt u 
door een oloroso zoeter te maken met 
een hoeveelheid Pedro Ximenez   wijn.

7 Pedro Ximénez
Deze natuurlijk zoete wijn wordt na 
zorgvuldig rijpen elegant en fluwelig.

8 Brandy de Jerez
Deze brandy wordt alleen in Jerez 
gemaakt en is zoeter en meer gekara-
meliseerd dan Franse brandy. Hij wordt 
gemaakt door wijnalcohol te laten rij-
pen in vaten die voordien gebruikt zijn 
voor het rijpen van sherry. 

9 Málaga
De beroemde zoete wijn van Málaga 
wordt gemaakt van de muskaat- en 
Pedro Ximénezdruiven.

10 Raigal
Een van de weinige mousserende wijn 
van de streek verfrist het gehemelte.

Bodega’s en wijnhuizen

Bodegas Antonio Barbadillo

Familiebedrijf González-Byass

2 González-Byass
Kaart B5 • C/Manuel María  

González 12, Jerez • 956-357016  
• Tijden rondleidingen variëren, kijk 
op de website • Niet gratis • www.
bodegastiopepe.com
Al zijn de meeste grote sherryhuizen 
nu grotendeels bezit van Britse mul-
tinationals, deze bodega is gelukkig 
teruggekocht door de familie. Dit 
bedrijf, gesticht in 1835, heeft twee 
historische kelders en de originele 
proefkamer. 

9 Bodegas Andrade
Kaart B4 • Av de la Coronación 

35, Bollullos Par del Condado, Huelva 
• 959-410106 • Rondleiding op 
afspraak • www.bodegasandrade.es
Deze bodega zag als eerste de moge-
lijkheden van de zalemadruiven bij 
het maken van jonge wijn. 

0 Agroalimentaria  
Virgen del Rocío

Kaart B4 • Av Cabezudos 3, Almonte, 
Huelva • 959-406146 • Rondleiding 
op afspraak • www.raigal.es
Gistingsvaten vormen een kelder 
waar met zalemadruiven een van de 
weinige mousserende wijnen in de 
regio, Raigal, wordt gemaakt. 
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De provincies Málaga 
en Cádiz
Deze twee Andalusische provincies zijn een mix van culturele en 
recreatieve rijkdom. Hier bevindt zich Europa’s oudste stad, Cádiz, 
maar het historisch gehalte is voldoende in balans met de hedonisti-
sche geneugten van de Costa del Sol en de mooie stranden. De 

indrukwekkende landschappen van de 
streek trekken natuurliefhebbers, terwijl 
anderen afkomen op de charmes van de 

beroemde pueblos blancos (witte dorpen), 
waaronder Ronda, de geboorteplaats van de 

grootste Spaanse traditie, het stierengevecht. Dit 
is ook de plaats waar de wereldberoemde Jerez 

(sherry) vandaan komt, evenals de beroemde zoe-
te Málaga. Hier bevinden zich ook Europa’s 
meest zuidelijke punt, Tarifa, met uitzicht op 
Noord-Afrika en de Rots van Gibraltar.

1 Ronda
Al eeuwenlang roept deze stad 

bij bezoekers het ‘echte’ Andalusië 
op: wild en spectaculair. Dit arends
nest op de rotsen is adembenemend, 
dramatisch doormidden gekliefd door 
El Tajo, een prachtig diep en smal 
kalkstenen ravijn, in duizenden jaren 
gevormd door de Río Guadalevín. 
Ronda is dus eigenlijk tweeledig – de 
oude helft ondergedompeld in de rijke 

Moorse historie met keistenen straat
jes, en het modernere gedeelte aan 
de noordkant (blz. 30–31).

2 Cádiz
Op het hoogste punt van de 

ongetemde Costa de la Luz (blz. 106) 
drijft de stad op wat vroeger een 
eiland was. Het is wellicht Europa’s 
oudste stad, rond 1104 v.C. gesticht 
door de Feniciërs. Veel van wat we nu 
zien, dateert echter uit de 18de eeuw 
– de stad werd door een Engels 
Hollandse inval in 1596 bijna geheel 
met de grond gelijkgemaakt. Catedral 
Nueva (1722) is een van Spanjes 
grootste kerken, en veel barokke 
kunstwerken verfraaien deze preten
tieloze mooie provinciehoofdstad. Op 
twee weken in februari na, wanneer 
de stad in uitbundige carnavalssferen 
verkeert (blz 80) – komen er weinig 
toeristen (blz. 26–27).

DE PROVINCIES MÁLAGA EN CÁDIZ
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Top 10 sights
blz. 103–106

Restaurants aan de 
Costa del Sol
blz. 111

Restaurants in de 
regio blz. 113

Puento Nuevo, Ronda

Beeld bij de arena 
van Ronda 

Nachtleven aan de 
Costa del Sol blz. 110

Nachtleven in de 
regio blz. 112

En verder...
blz. 107

Golfbanen aan de 
Costa del Sol blz. 109
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