
Moorse route. (Ruta Mudéjar) 75 km.  
Arenas, Archez, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno"!
Deze slingerende route ligt helemaal in het binnenland van de Axarquia. De dorpjes liggen 
aan de uitlopers van het gebergte Almijara en Tejada Sierras. 
De Axarquia is bewoond geweest door Feniciërs en Romeinen maar het zijn de Moren die 
er met meer dan zevenhonderd jaar overheersing voor hebben gezorgd dat bijna ieder 
dorp in dit deel van Zuid Spanje wel Moorse kenmerken vertoont.  
Oude forten, wachttorens en Moorse bogen … Je komt het onderweg overal tegen. 
Ook zul je er de typisch Moorse woonhuizen kunnen vinden. De huizen zijn te herkennen 
aan witgekalkte muren, platte daken en de huizen zijn niet meer dan twee verdiepingen 
hoog. 
Ook in de regionale keuken wordt nog regelmatig gewerkt met Moorse gerechten of in 
ieder geval gerechten met een Arabisch tintje. 
Tijdens deze Moorse route zul je veel bouwwerken vinden kunnen in de z.g.n. Mudejar-
stijl. Dit is een Spaanse bouwstijl, geïnspireerd op de schitterende Islamitische 
architectuur.  
Het is niet altijd even eenvoudig het verschil te zien tussen de Islamitische bouwwerken en 
de gebouwen die in Mudejar stijl zijn opgetrokken. !
!
Arenas 
In Arenas liggen resten van het Arabische fort ‘Castillo de Bentomiz’.  
Zoals alle verdedigingswerken, ligt ook deze op de top van een heuvel met geweldige 
uitzichten over de andere, zonovergoten heuvels en de zee. 
De bewoners leven voornamelijk van de opbrengst van hun wijngaarden, amandel- en 
olijfbomen. Typisch voor de streek is de productie van rozijnen en zoete muskaatwijn maar 
ook de avocado en de mango doen het hier heel goed.  
De straatjes in het centrum zijn smal en stijl en in het centrum vind je de, in Mudejar stijl 
opgetrokken, kerk ’Santa Catalina Martir'. 

 
Onderweg van Arenas naar Archez zul je het dorpje Corumbela tegenkomen waar zich 
het schattige kerkje ’San Pedro’ bevind met een minaret- toren in Mudejarstijl.  !
Árchez 
Archez is gelegen aan de uitlopers van de Sierra Almijara en is een van de meest 
pittoreske, witgekalkte dorpen van de Axarquia. Het dorp wordt omgeven door 
boomgaarden met amandel- en olijfbomen. 
In het dal waar de riviertjes stromen, wordt groente en fruit geteeld. Langs de rivier La 
Turvilla kun je een schitterende wandeling maken en genieten van enorme rust en het 
adembenemende uitzicht.  
De bewoners van het dorp halen de belangrijkste bron van inkomsten uit de groente- en 
fruitteelt, waarvan de belangrijkste olijven, amandelen en avocado's zijn. Bekend is ook de 
wijn van Archez. 
De dorpskerk ‘Iglesia de la Encarnación is gebouwd in de vijftiende eeuw. De, in Mudéjar 
stijl gebouwde toren van deze kerk is een nationaal historisch monument. Werp ook eens 
een blik op de oude Romeinse brug. 



Wandel vooral even binnen bij het piepkleine restaurant Posada Meson Mudejar. Een 
restaurant met een Moors tintje. Leuk voor de lunch. 

!
Salares  
Salares is met 220 inwoners één van de kleinste dorpen van de Axarquía en alleen 
daarom al leuk om te bezoeken. Het gehucht bezit zelfs een nationaal monument, de 
prachtige kerktoren uit de dertiende eeuw.  
De brug over de rivier Salares stamt nog uit de Romeinse tijd.  
Het dorp ligt in een vallei, op 580 meter hoogte en aan de voet van het Sierra Tejeda 
gebergte.  
De twee rivieren, Rio Salares en Rio de la Fuente irrigeren de omliggende velden met 
diverse gewassen. Natuurlijk zijn ook hier grote wijngaarden te vinden. De druiven worden 
gebruikt voor een heerlijke lokale wijn die afwijkt van de populaire Moscatel die in andere 
gebieden wordt geproduceerd. Ook is de productie van olijfolie belangrijk voor de lokale 
economie.  
Salares is gesticht door de Romeinen en later in gebruik genomen door de Moren.!!!!
Sedella  
Sedella ligt op 700 meter hoogte en aan de voet van het Tejeda en Almijare gebergte.  
Het dorp wordt omringd door door overweldigend natuurschoon, wijngaarden, amandel- 
en olijfbomen die al eeuwen lang een grote rol spelen in de lokale economie.  
Het dorpje bestaat uit smalle straatjes, witte huizen, leuke, schaduwrijke hoekjes en een 
aantal overblijfselen uit de Moorse tijd.  
Op het dorpsplein vind je de kerk San Andres met zijn fraaie Mudejar toren. Hier recht 
tegenover staat het oude burgermeester-huis Casa Torreon. (Het torenhuis) 
Aan de rand van het dorp ligt de Hermitage van de ’Virgin de la Esperanza’. !!!
Canillas de Aceituno 
Het kleine dorp met de lange naam ligt aan de voet van het Sierra Tejeda gebergte en 
vanuit hier kan de de hoogste bergtop van de provincie Malaga zien liggen. De Maroma. 
Je vindt  er wijngaarden, amandel- en olijfbomen en bovendien verbouwen ze hier 
avocado en mango. De gunstige ligging en de milde temperatuur lenen zich hier bij uitstek 
voor. Vanuit het dorp heb je uitzicht op de bergen, het Viñuela meer en de Middellandse 
zee. Het is een typisch Moors stadje met smalle oplopende straatjes en kleine charmante 
pleintjes. De balkons zijn gevuld met geraniums en andere planten.  Er zijn diverse kleine 
winkeltjes en restaurantjes te vinden. 
In vroegere tijden waren hier suikerriet plantages en werd er ruwe zijde verwerkt. 
 
Je vindt hier nog restanten van het oude Moorse fort uit de Middeleeuwen en de muren 
die het stadje moesten beschermen. De 16e eeuwse kerk is gebouwd over de restanten 
van een oude moskee. Je kunt nog steeds de bogen van de moskee zien in de gevel die 
zich in de Calle Olivo bevindt.  
Vanuit hier lopen de meest fantastische wandelroutes. 
De lokale gerechten zijn nog steeds beïnvloed door de Moorse keuken. Misschien is het 
leuk om hier eens de bekende Ajo Blanco te proberen. Een koude soep, gemaakt van 
amandelen, knoflook en druiven. 


