
Vår resa till Andalucía - La Cala de Mijas, Ronda, Caminito del Rey, Setenil...  

Gunvor o Tom Ryynänen 15.11. – 4.12. 2017 

 

Redan på våren hade en vän upprepat sin inbjudan till oss och erbjudit husrum i sin lägenhet i La 
Cala de Mijas, med allt färdigt för oss att bo där. Vi bokade därför billigt flyg till medlet november. 
Vi hade ju god tid att planera alla detaljer och utflykter. 

Vi hyrde färdigt bil (superbilligt)före avfärden och Norwegians kvällsflyg anlände till Malagas 
flygfält först strax efter vid midnatt, alltså torsdag 16.11. Det blev en nattlig körning till La Cala (ca 
35 km), men allt gick väl och vi installerade oss i Marios sympatiska apartamento, med stor terrass 
mot Avenida Arrabal och utsikt över själva byn vid havet. Lägenheten är bra placerad på 
promenadavstånd till storbutiken Mercadona och genom tunneln under A-7 till gatorna i centrala La 
Cala med stranden, krogar, caféer och det mesta man behöver. 

La Cala etc. 16 – 19.11.          
Allt detta småskaliga som vi gillar, bekantade vi oss med efter en god sömn. Det var trevligt att se 
både lokala människor och långtidsturister njuta av höstvärmen i kvarteren intill havet. Ännu var ett 
par strandcaféer öppna och rätt många låg de dagarna i baddräkt! på den breda sandstranden. Vi njöt 
av en espressokaffe och lite vin. Priserna var nästan lika mycket lägre, i jämförelse med Finland, 
som mat och vin var i supermercadon. Senare på kvällen gick vi till krogen Pikoteo och åt faktiskt 
havspaella.  

På fredagen höll vi också till i kvarteren i La Cala, längs avenidan och kring Torreón, det gamla 
vakttornet vid havet. På lördag kollade vi först i La Calas marknad ”Mercadillo”, där det finns 
massor av nya bra saker + alla frukter !, men i storlek är marknaden inget mot vecko-marknaden i 
Fuengirola, som är jättelik, men billiga vänsterklubbor för golf fanns inte för mig. 

 

         

 

Orterna längs solkusten har ju vuxit ihop för länge sedan, men vi förvånades hur stort själva 
Fuengirola blivit och hur mycket finska man hörde. Vi vet ju att den finska kolonin har mera än 
20.000 personer nu. Vi var första gången där med barnen för över 30 år sedan. Hemma hade vi talat 
om mål i Fuengirola, men nu åkte vi ”på känsla” stegvis ner till Paseo Marítimo och långa vägar 
NO längs kusten. Vi ville besöka bekanta, som nyss öppnat ett café vid samma Paseo.  



Vi hittade caféet, drack en kaffe vid strandpromenaden och så var det snart dags att köra upp till 
motorvägen och tillbaka till La Cala, ca 10 km.  

Ronda 19 – 21.11. 

Rutten gick längs motorväg förbi Marbella och sedan norrut uppåt i oändliga kurvor. Efter ca 80 km 
kom vi fram från norra sidan, till nya bron (nedan höger). Det var bättre då Puente Nuevo bron var 
avstängd och vi parkerade vid torget, medan hotellet ”El Poeta de Ronda” var i gamla stan på 
sydsidan alldeles invid bron. 

              

Vi stannade två nätter på hotellet. På norra sidan ligger både Alameda parken, där vi åt ett eget 
”medhaft” mellanmål, och tjurfäktningsarenan. Stupet ner till odlingarna och gårdarna var nog 
hisnande vid ballustraden i den vackra parken i höstskrud. En promenadväg följde branten långt 
norrut och kantades på inre sidan av en mängd buskar, växter och blommor. Då vi sett oss mätta för 
ögonblicket gick vi tillbaka till Plaza de Toros, som är ursprungligen från 1572 och en av de mest 
kända aktiva arenorna, som också har ett sevärt museum. 

På hotellsidan om bron, med sina smala och branta gränder, ligger museet som varit moriska 
kungens, Rey Moro, residens och lite längre ned längs den hala stengatan den imponerande fasaden 
till Marquís de Salvatierras palats. Det blev mörkt och dags att äta oxsvans i svart sås och pollo.  

Ytterligare ett museum efter morgonmålet på hotellet var nog värt att se, dvs. don Juan Boscos bort-
testamenterade imponerande hem på hedersplats i gamla stan invid branten. Jag fotade det vackra 
hemmet, vars övre våning av salesianerna beslutits reserveras för skötsel av präster. Salesianernas 
religiösa riktning spridde sig från Italien i medlet av 1800-talet. Rörelsen fick sitt namn efter 
Francisco de Salas från 1500-talet. 

Caminito del Rey 21 -22.11. 

Den andra morgonen bar vi våra saker den korta vägen till parkeringen under Plaza del Socorro och 
lade kursen mot nordost och El Chorro, där turen med buss till Caminito del Rey startar och vi 
skulle övernatta. 



          

Det blev en promenad på totalt 8 km, efter bussresan, tillbaka mot hotellet där vi lämnat bilen och 
våra saker. Efter de första par kilometrarna låg porten in till området där biljetterna kollades och vi 
fick var sin hjälm. Dammbygget och den gamla bergsspången är från Alfonso den XIII:s tid i början 
av 1900-talet. Nu är allt ombyggt för turister och verkligt imponerande. Längs ravinen går också 
järnvägen från Malaga till Madrid genom en lång rad tunnlar och över många broar. De mest 
imponerande stup vi sett från en meterbred, 3 km lång ”trähylla” som spång! Sedan över bråddjupet 
på en hängbro och ännu ett par km som slutetapp till Complejo Turístico la Garganta, mycket 
vackert beläget och med en pool i full gång för ett kort kyligt dopp. God mat: fylld avocado och get. 
Jätteravinen är en upplevelse, men man behöver en hel dag! 

Pueblos blancos, provincia Cádiz – vita byar NV om Ronda 22 – 24.11. 

Följande dagsetapp var kort, men desto kurvigare. Vi kom in på mindre vägar och snart nog 
närmade vi oss Setenil de las Bodegas, där vi bokat en lägenhet hos Sra Caty alldeles i mitten av 
det grottlika centrumet i den lilla branta stan. Det blev kallt till kvällen, också inne men vi fick på 
värmen och åt lite ost, jamón serrano curado och bröd vi köpt med vin och annat i de små 
traditionella butikerna i närheten. Bostaden hade utsikt mot calle del Sol och raden av hus med 
caféer och butiker övertäckta av den tjocka bergstungan, som kännetecknar Setenil. Tankarna gick 
till Dambulla i Sri Lanka. En del av det vi köpte, såsom olja, ost och kryddor, tog vi med till 
Finland. Lite mera delikatessinköp blev det följande dag. 

Vi hittade avtaget från vägen till Zahara, strax före stan och där reservoarsjön börjar, som förde till 
olivoljegården Oleum Viride, där vi bekantade med oss med framställningen av oljan. Det var just 
skördetid av oliver. Kvarnen och hela anläggningen med lab och försäljning av högklassig organisk 
olivolja som skördas manuellt och ett toppvin, blev en intressant upplevelse. Ägarinnan bjöd på vin 
och torkad skinka på gårdens terrass, där vi såg utöver olivträd, höstlika vinrankor och citronträd 
med Zahara i bakgrunden. 



          

Setenil                 Oleum Viride gården, med Zaharavy nedan 

 

I den pittoreska småstaden (ovan) vid foten av berget fick vi gott kaffe och gjorde några småköp 
innan vi tog den lilla slingrande bergsvägen till Garganta Verde och Grazalema (se foton). Vi 
promenerade en knapp km till ”jättestrupe-avgrundens” kant. Många går dit ända ned på några 
timmar och simmar i lagunen. Hisnande vyer sträckte sig tiotals km från bergsvägens pass på över 
tusen meters höjd. Sedan kurvade vägen länge nedåt till Grazalema där vi övernattade. 



  
 

Vi njöt av den bevarade autentiska miljön i Grazalema och såg på artesanía och lokala delikatesser i 
butikerna. Keramikverkstaden var stängd. Vi bodde strax utanför stadskärnan på en liten höjd där 
komplexet hette Villa Turística de Grazalema. På kvällen körde vi in till en krog i centrum som 
hette Mesón El Simancón och åt bock- och rådjurskött plus förrätt, vin och desert för € 12/person. 

Hotellet hade god och riklig frukost och vi fortsatte bilfärden söderut mot Cueva la Pileta, högt 
uppe vid en bergsvägg. Grottan hade upptäckts av herdar för kanske 70 år sedan, då en mängd 
fladder-möss flög ut och in, men den hade också bebotts av grottmänniskor (Neandertal) för ca 
20 000 år sedan, som ritat konstnärligt formade djur på väggarna långt inne. Själva deltog vi inte i 
den långa guidade turen in i grottans inre. Det var dags att vända bilen ”hemåt” med ringvägen runt 
Ronda och sedan söderut med stopp på motorcyklisternas café och in på AP-7 före Marbella och 
längs kusten till La Cala. 

La Cala, Malaga, Marios mor o far i Fuengirola 25 – 28. 11. 

Vi hade köpt lite mat i Mercadona supermarketen nära bostaden och kockade själva innan vi åkte 
till lokala Mercadillo marknaden och köpte en 70 cm bred kappsäck där jamón ibérico-paletan 
skulle rymmas att ta hem plus mycket annat till. Vi köpte också bl.a. grant målade keramik kärl och 
saftig papaya. Norrut ligger La Cala Golf Resort, som är ett vidsträckt område med ca sju 
golfbanor, inkl. en par 3 invid Academia Golf högst uppe. Denna Golfresort ligger bara ca 8 km 
norrut, så efter golfspelet var vi snart tillbaka och åt på terrassen. En fin röd solnedgång igen över 
åsen längst borta med de höga lyftkranarna i relief. 

Söndagens utfärd gick med bil till C1 tågstationen Boliches i Fuengirola och med tåget, efter över 
10 stationer, till ändstationen vid Alameda i centrum av Malaga. En sorts byggprojekt var på gång, 
som vi rundade till den gamla traditionella vinkrogen Casa Guardia, där vi trängdes vid disken med 
varsin öl och färska musslor. Saluhallen var stängd och vi vandrade vidare längs en affärsgata, där 
Gunvor köpte en snygg väska, till Plaza Constitución och julgatan Larios med en imponerande ljus- 
och girlanderarkad, som man borde se på kvällen. Vi njöt, på en vinterrass i solen, av lite vin och 
tapas, innan vi gick längs Larios till Plaza de la Marina och med buss till Plaza de Toros. Där intill 
ligger hamnen, Muelle Uno, Centre Pompidou och den stiliga långa vita pergolan längs kajen. Vi åt 
där på en högklassig italiensk krog en grann god pasta respektive risotto före hemresan. 



   

Julgatan Larios, Malaga   Terrassen vid hamnen och Muelle Uno 

Måndagen i La Cala var molnigare på förmiddagen, då vi åkte de ca 10 km till Fuengirola, där vi 
efter en avtalad träff vid kvarteren till Mercacentro åkte med bilen till Bioparc djurparken inne i 
stan. 

I djurparken hade vi träff med gorillan Kim, som nog kom en sväng och kastade en blick på oss, 
men sedan drog sig lite tillbaka. Hela djurparken var finurligt designad på ett litet område så att man 
gick runt i halvcirklar kring rätt stora inhägnader för mångfalden djur och såg dem från olika håll. 

 

    

Flera andra fyrbenta vänner, såsom chimpanser, tiger och jättesköldpadda, samt flamingon och 
många fiskar, fick se oss en lång stund.  

Senare på eftermiddagen gjorde vi ett stort uppköp i La Cala, inklusive färska gambones, som 
frästes på terrassen, i solen, i en stor elpanna. De smakade furstligt med vittvin. Vi avtalade ännu på 
kvällen om träff med Ricardo kl 13 vid Venta la Morena vägkrogen, uppe i Fuengirola, där gamla 
Coín vägen går under motorvägen AP-7. 

På tisdag vid 11-tiden åkte vi alltså för träffen, fick se hans Honda Goldwing 1500 (6 cylindrig) 
motorcykel och en liten ännu snabbare. Det togs foton med Gunvor och mig på cykeln, innan vi 
åkte vidare för lunch i fiskehamnen, där Ricardos bekant har en krog och öppnade bommen för oss. 
Många fiskrätter ss. boquerones, pulpo bläckfisk, tonfisk, sallad och fisk croquetas plus paella med 
gambas var ju färska direkt från fiskebåtarna. Vi åkte hem lite sent längs motorvägen efter att ha 
smakat vin ur ”läderpåse” såsom brukas. . 



 

       

Ricardos hoj   

 

Sista bilturerna till Marbella och Benalmádena och sista dagarna i La Cala 29.11. – 4.12. 

Onsdagen började med regn, men vi beslöt ändå att köra till östra centrumet av Marbella, nära 
havet där Salvador Dalís rad av stora uteskulpturer finns nedanom parken. Väl framme satt vi en 
god stund på ett mumsigt café och bidade regnet. Det blev uppehåll och vi såg imponerade på 
statyerna och gick ned till småbåtshamnen, som hade stora båtar, och promenerade längs Paseo´n 
med höga palmer. Köpte några askar turrón etc. med oss i bilen. 

 

     

Marbella, S. Dalís uteskulpturer  Benalmádena, teleférico 800 m upp 

Sista november stod Benalmádena i turen och solen sken, men med rätt stark vind. Motorvägen går 
högt uppe vid östra delen av stan och vi parkerade nära kabelstationen, den över 3 km långa 
teleféricon med panoramautsikt över kusten och havet. Där uppe var kallt och snart drack vi en 
kaffe för att frysa mindre före kl. 13 då rovfåglarna, som hålls där uppe, skulle göra flygturer. 
Kondoren, vissa falkar och örnar kunde inte flyga i den hårda nordvinden, men ugglan Olgan (17 
år) och en örn gjorde en rundtur i luften från ornitologtränarens handske. 

 



 

   

 Olgas tränare inför flygturen  Benalmádenas lyxjakter (över 30m) 

 

Efter fåglarnas flygturer åkte vi ned i kabelvagnen igen och tog bilen till en liten trevlig golfbana ett 
stycke västerut. Kallt blev det, men golfbanan var utmanande med stora höjdskillnader och laguner. 
Sista anhalten i stan blev strandpromenaden och båtjakthamnen, där vi åt fisk. 

På fredagen lyste solen, men det var kallt inne på morgonen. Gjorde ännu ett köp på Mercadona, 
dels för att ha proviant med i kappsäcken till Finland, turrón, ost, jamón. Strandens caféer var nu 
ganska tomma och den snåla blåsten fortsatte. Hittade en postlåda vid avenidan och satt där och 
drack kaffe med paj. Tom kände sig lite sjuk med frossa och huvudvärk. Vi packade en del av 
bagaget, inklusive skinkpaletan, innan vi gick till restaurang El Gusto vid Avenidan och åt en god 
fiskmiddag. Välbesökt, sympatisk krog. 

Måndag 4.12. körde vi med bagage och allt till flygfältet och lyckades hitta rätt plats att lämna 
tillbaka bilen och checkade så in på Norwegians flyg vid 13-tiden hem till Hfors. Vi mådde båda 
ganska bra nu och var riktigt nöjda med resan. Snö och slask väntade, men allt var OK. 


