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El Caminito del Rey

El Caminito del Rey – letterlijk vertaald: het koningspad 
–  is een wandelpad dat loopt van Ardales naar Álora, 

langsheen de El Chorro kloof. Het spannendste gedeelte 

van het pad bevindt zich op duizelingwekkende hoogte en 

is volledig tegen de rotswand aangebouwd.

In 1920 liep koning Alfonso 

XIII de volledige route en 

gaf hij zo zijn naam aan het 

pad.

Geleidelijk raakte het 

pad in verval en werd het 

bijzonder gevaarlijk om de 

route te bewandelen. Op 

vrijwel geen enkele plek 

bevonden zich leuningen 

en op sommige plaatsen 

bestond het pad slechts uit 

een smalle metalen balk.

Op het eind van de 

twintigste eeuw werd 

de Caminito officieel gesloten en zelfs gedeeltelijk 

gesloopt, om avonturiers te ontmoedigen. Desondanks 

oefende ’s werelds gevaarlijkste pad een magische 

aantrekkingskracht uit op waaghalzen, waardoor er 

verschillende dodelijke ongevallen gebeurden.

In 2014 zijn restauratiewerken gestart en in maart 2015 

werd de Caminito del Rey heropend volgens de meest 

strikte veiligheidsnormen. Het is intussen één van de 

grootste attracties van Andalusië, en wellicht van heel 

Spanje. De wandeling duurt ca. 2 à 3 uur, en kan worden 

gedaan van dinsdag tot zondag. Het is aangeraden om 

ruim op voorhand je tickets te boeken.

Op het einde van de wandeling bevindt zich een restaurant 

dat is gespecaliseerd in producten van Málaga. Eén van de 

absolute aanraders is een wijn uit de bodega van Álora. 

Deze won de prijs als beste Spaanse wijn in 2016.

El Torcal de Antequera

El Torcal de Antequera is een magische plek op slechts 50 

kilometer van Málaga die je terug lijkt te katapulteren naar 

het stenen tijdperk of je het gevoel geeft te zijn beland op 

een andere planeet.

Het natuurreservaat van ruim 1.000 ha in de gemeente 

Antequera is vooral bekend vanwege de prehistorische 

kalksteenrotsen die door erosie in opvallende vormen zijn 

gemodelleerd. 

In 1929 is het park voor het eerst erkend als beschermd 

natuurgebied. In het park komen veel wilde bloemen voor, 

waaronder talrijke orchideeënsoorten. Ook de fauna 

is opvallend, met ondermeer de vale gier, de Spaanse 

steenbok, de hagedisslang, dassen, wezels, adelaars, 

sperwers, gierzwaluwen en allerlei knaagdieren. De 

plaats is uitgeroepen tot beschermd gebied voor vogels.

De adembenemende uitzichten krijg je er gratis bij.

Wie de naam Andalusië hoort vallen, denkt wellicht spontaan 
aan zon, zee en strand. Toch heeft de zuidelijke regio van 
Spanje veel meer in petto. De regio biedt bijvoorbeeld tal van 
mooie wandelopportuniteiten in alle seizoenen, zowel in de 
bergen als in het groen. 

Het is onmogelijk om alle wandelingen te belichten. 

Daarom pikken we er twee uit, nl. de Caminito del Rey en 

El Torcal de Antequera. Aan jullie om de rest te ontdekken 

- liefst ter plaatse uiteraard - zoals b.v. wandelingen in het 

Parque Natural de la Sierra de las Nieves, in Serranía de 

Ronda (met de indrukwekkende El Tajo kloof), in de Sierra 

de Grazalema, of de 11 kilometer lange Arabische trap.

Andalusië… 
een Wandelparadijs

 LOGEERTIP

Door de centrale ligging in Andalusië kom je vanuit 

B&B Rincón del Mundo (zie ook pagina 2) overal. 

Silvie en Lars werkten jaren in de reissector, en kennen 

bovendien de regio als hun broekzak. Dat bespaart veel 

tijd, zodat je vanaf het eerste moment alleen hoeft te 

genieten. Tickets voor El Caminito del Rey kun je hier 

kopen.
     
      + 34 638 245 642
      www.andalusianexperiences.com  
       www.facebook.com/bnbrincondelmundo
      andalusianexperiences@outlook.com

mailto:andalusianexperiences@outlook.com

