
Olijfolie- en bergen route. (Ruta del aceite y los montes) 60 km  
Colmenar - Riogordo - Alfarnatejo - Alfarnate - Periana - Alcaucin - Viñuela"!
Deze heerlijke en diverse route voert je door het Noord Westen van Axarquia. 
Bezoek het meer van Viñuela, geniet van machtige bergpartijen, uitgestrekte weiden, 
graanvelden en lieflijke bergdorpjes. De olijfbomen spelen in deze route vanzelfsprekend 
de hoofdrol. De olijfoogst begint ergens tussen november en half december. 
De olijfolie van Axarquia wordt gerekend tot de beste van de wereld en de smaak is fruitig 
en zelfs een beetje zoet. 
Als je ergens onderweg wilt lunchen, bestel dan eens de ’Plato de los Montes’, het gerecht 
van de bergen. Je krijgt dan een bord, gevuld met varkensvlees, aardappelen of frites, 
chorizo, gegrilde paprika en een gebakken ei. Een populair streekgerecht dat de maag 
naar behoren vult.!!
Colmenar"
Het dorp Colmenar ligt 30 kilometer ten noorden van Malaga, op 694 meter hoogte en is 
de hoofdstad van de Axarquia. Het ligt in het natuurgebied ’Montes de Malaga’. De 
belangrijkste streekproducten zijn honing, olijven en amandelen. 
Het lieflijke dorpje heeft een bijzonder leuk honingmuseum en een keur aan gezellige 
restaurants. Op het hoogste punt van het dorp, ligt de Hermitage of Nuestra Señora de la 
Candelaria, een kleine kapel, dicht bij de lokale begraafplaats. !!
Riogordo"
Het witte dorp Riogordo ligt in een dal op 400 meter hoogte. Niet erg hoog in vergelijking 
met de andere bergdorpjes.  
Maak eens een wandeling door de stijle straatjes. !
Interessant om te bekijken zijn de moderne olijfolie-perserij, de kerk ’Nuestra Señora de 
Gracia’ uit 1490 en de ’Hermitage San Sebastian’.  
Je kan hier heerlijk wandelen en mocht je toevallig een beetje trek hebben? Riogordo is 
beroemd om zijn slakken.!
De rivier ’Rio de la Cueva’ is meestal maar een stroompje maar na een flinke regenval 
wordt de rivier al snel omgetoverd tot een kolkende, woeste rivier.!!!!!
Alfarnatejo"
Het gebied waar je nu doorheen rijdt, staat in Spanje bekend als de Pyreneeën van het 
Zuiden en je zult wel begrijpen waarom. Sommige bergtoppen reiken tot 1600 meter hoog. 
Het piepkleine dorp Alfarnatejo ligt afgelegen en op ruig terrein en is het op één na 
hoogste dorp van de hele provincie.  
Behalve uitgestrekte olijfboomgaarden en glooiende heuvels vind je hier ook een reeks 
van negen imposante bergkloven, (tajos in het Spaans), waaronder die van Fraile, Gomer 
en Doña Ana en de rivier de Sabar. 
Het dorpje (400 inwoners) heeft leuke kleine huizen met in het centrum, de parochiekerk 
’Santo Cristo de Cabrilla’.  
In de 19e eeuw was het dorp een broedplaats voor dubieuze handelaars, bandieten en 
smokkelaars omdat het door zijn geïsoleerde ligging moeilijk te bereiken was.!!!!



!
Alfarnate"
Alfarnate is een Moors bergdorp, omringd door de bergen van Enmedio , Palomera en 
Jobo die sterk contrasteren met de glooiende valleien, gevuld met met olijfbomen en 
kersenbomen.  
In Alfarnate zijn nog veel details terug te vinden uit de tijd van de Moorse bezetting. 
In tegenstelling tot de meeste andere dorpen in dit deel van de Axarquia hoeft er in 
Alfarnate niet veel geklommen te worden. Het dorp ligt op vlak terrein en de straten zijn vrij 
breed. De rivier Palancar loopt dwars door het plaatsje heen en drie leuke bruggen 
overspannen de rivier. 
Op de top van de heuvel zie je de Sanctuary Santo Cristo liggen en in de belangrijkste 
straat in het centrum (Calle Secretara) staan veel leuke, witgekalkte huizen uit de 16e 
eeuw.  
Ga vooral even kijken bij de Venta de Alfarnate (Een venta is een eenvoudig 
wegrestaurant) waar in de 19e eeuw veel bandieten en smokkelaars samenkwamen. De, 
in 1690 gebouwde Venta herbergt een restaurant en een museum en ligt aan de rand van 
het dorp.!!!
Periana"
Dwars door de olijfvelden rijdend, kom je aan in Periana, een aantrekkelijk ogend dorpje 
waar je rondom schitterende uitzichten hebt over de bergen in het noorden en het meer 
van Viñuela en de zee in het zuiden. Periana is de ’hoofdstad van de olijf’ in de Axarquia 
en tevens het grootste dorp van de regio Axarquia. De perzik en de olijfolie zijn hier de 
regionale producten bij uitstek. Het dorp heeft een eigen olijfolie coöperatie.  
Het plaatsje heeft een Moors uiterlijk en is herbouwd na een  aardbeving in 1884. Men 
heeft getracht de verwoeste Moorse elementen weer zo goed mogelijk te herstellen. Op 
2,5 kilometer buiten het dorp liggen: ‘Los Baños de Vilo’ met geneeskrachtige wateren. 
Deze Moorse baden zijn rijk aan zwavelwaterstof, magnesium, calcium en stikstof en 
worden voorgeschreven als kuur tegen huidziekten. 
Vanzelfsprekend kunnen natuurliefhebbers hier hun hart ophalen. !!!!
Alcaucin 
Het dorpje Alcaucin ligt op ’slechts’ 500 meter hoogte en aan de voet van het Sierra Tejeda 
gebergte. De bergpas naar Zafarraya, een gigantische opening in de bergen in een V-
vorm is duidelijk zichtbaar vanaf het dorp. Alcaucin ligt praktisch op de grens van de 
provincies Malaga en Granada. 
Alcaucín wordt omringd door olijfbomen, wijngaarden en pijnbomen. Het is een bijzonder 
lieflijk plaatsje en leuk om even te bekijken. 
In het midden van het dorp vind je de kerk Nuestra Señora de Rosario, die gebouwd werd 
in de 18e eeuw.  
Ook een interessant gebouw is 'Jesus del Calvario' dat in een hoger gelegen deel van het 
dorp te bewonderen is. Vanaf daar heb je ook prachtig uitzicht op het dorp en het 
omliggende platteland. Er zijn diverse barretjes, restaurantjes en winkeltjes te vinden in 
het centrum.!!
Let op: Vanaf hier ga je richting Viñuela maar dit dorp ligt niet pal aan het meer van 
Viñuela. Wil je het meer bezoeken, verlaat de route dan even, nét voordat je La 
Viñuela in zou rijden."!
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La Viñuela"
Je merkt goed dat je weer afzakt, richting kust. Het plaatsje Viñuela ligt op 130 meter 
hoogte en in het hart van de Axarquia.  
De kerk 'San Jose' dateert uit de 16e eeuw en overal in het dorp zie je nog overblijfselen 
uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.  
De rivier ’Velez’ loopt door de gemeente Viñuela en er is een dam gebouwd over de rivier 
’Guara’ om een reservoir te bouwen, bekend als het stuwmeer van Viñuela, dat 170 
miljoen kubieke liter water kan bevatten en de omliggende plaatsen van water kan 
voorzien. De derde rivier is de rivier ’Seco’. 
Het reservoir ligt in een natuurlijke vallei en is omringd door stranden, bomen en andere 
gewassen die bijdragen aan een onweerstaanbaar mooi plaatje. In de omgeving worden 
voornamelijk olijven, druiven en granen verbouwd. 


