
Zon en wijnroute. (Ruta del vino) 55 km.  
Algarrobo, Sayalonga, Competa, Canillas de Albaida, Torrox, Frigiliana, Nerja."!
Stranden, een kustlijn met fraaie kliffen en inhammen, uitgestrekte wijngaarden, witte 
villa's en boerderijen waar de zoete Malaga-wijnen gemaakt worden waar deze regio zo 
bekend om is…  
De gezellige drukte van de kustplaatjes, gecombineerd met landelijke rust maken deze 
route zeer geliefd. De zon- en wijnroute voert je deels langs de kust en dwars door het 
bergachtige, meest oostelijke deel van de Axarquia, op de grens met de provincie 
Granada.!!
Algarrobo"
De naam Algarrobo betekent: Johannesbroodboom. 
De kustplaats Algarobbo is verdeeld in Algarrobo Costa (kust) en drie kilometer 
landinwaarts, het Moors aandoende Algarrobo Pueblo (dorp)!
Het Costa deel is druk en vrij toeristisch, een groot contrast met Algarrobo Pueblo. 
Vanuit dit witte dorpje heb je spectaculaire uitzichten op de Middellandse zee. !
Algarobbo is bekend om zijn ’tortas de Algarrobo’, een ronde koek, gemaakt met anijs en 
amandelen.!!!
Sayalonga  
Het bergdorp Sayalonga is bekend om de oranje gekleurde mispel, een vrucht die tevens 
gebruikt wordt voor het maken van drank en jam. Stap hier even uit de auto om de 
bekende begraafplaats te bezoeken. Het enige ronde kerkhof van Spanje en een van de 
meest bezochte bezienswaardigheden van de Axarquía.  
Eén van de belangrijkste overblijfselen uit de tijd van de Arabieren is het Ventorillo 
reservoir met een opslagcapaciteit van meer dan 90.000 liter. Uit de 12e eeuw stamt de 
minaret Corumbela, het geheel nog in oorspronkelijke staat. Ook is er nog een oude bron 
bewaard gebleven, "El Cid" genaamd. Een bezoek aan dit dorp geeft je het gevoel terug te 
gaan in de Arabische geschiedenis.!
Het is leuk wandelen en klauteren in de smalle steegjes met hun witte huizen en volle 
bloembakken.  
Je zou een bezoek kunnen brengen aan het Moors museum, de kerk ‚’Iglesia de Santa 
Catalina’ of de oeroude bron El Cid.!!
 
Competa"
Het belangrijkste wijndorp van de Axarquia is Competa. Het ligt op 650 meter hoogte en 
op de achtergrond zie je de indrukwekkende berg Marmona (2067 m) 
De zoete Malaga wijnen, gemaakt van de Moscateldruif, worden nog grotendeels op 
ambachtelijke wijze gemaakt. Op 15 augustus wordt hier de nacht van de wijn gevierd. 
Competa heeft twee wijnbodega’s en een wijnmuseum waar tevens iets gegeten kan 
worden. Ook hier is het uitstekend wandelen. Competa heeft een gezellige stadskern.De 
Moorse invloeden zijn hier nog duidelijk zichtbaar.!!!
Canillas de Albaida  
Het witte dorp ligt op een hoogte van ca. 575 meter in het hart van een ruig en bergachtig 
landschap. De bergen Marmona, Atalaya en Verde domineren het landschap en zijn de 
thuisbasis van de mooiste flora en fauna van Spanje. 
Ook in dit dorp is de Moorse uitstraling bewaard gebleven. Zet je auto ergens aan de rand 



van het dorp. Al klauterend en dalend door de stijle en smalle straatjes zie je Canillas de 
Albaida op z’n mooist. 
Er zijn leuke restaurantjes te vinden waar bijna uitsluitend met streekproducten wordt 
gewerkt. Probeer hier eens het lamsvlees met honig en kruiden of de geitenkaas met 
amandelen.!!!
Torrox"
Torrox bestaat uit Torrox Costa en Torrox Pueblo en hier vind je het beste klimaat van 
Europa met een gemiddelde jaartemperatuur van 18 graden. 
Het 2000 jaar oudeTorrox Pueblo ligt vijf kilometer van de kust en is nog behoorlijk Spaans 
gebleven. Het en der zie je een geit of ezel voorbij komen en het is er oergezellig. De 
vriendelijke bewoners helpen je graag een handje en natuurlijk is het ook hier weer 
klimmen geblazen als je het oude centrum wilt bekijken. 
Torrox Costa ligt pal aan de Middellandse Zee en heeft lange zandstranden en een fijne 
boulevard. Het is toeristisch maar minder toeristisch dan aan de westkant van Málaga en 
erg gezellig. !!!
Frigiliana  
Frigiliana staat bekend als één van de mooiste witte dorpen van Spanje. Het is een vrij 
toeristisch dorp maar als je hier even uit je auto stapt zul je begrijpen waarom het zo 
geliefd is. Beeldschone, smalle kronkelende straatjes met prachtig onderhouden, wit 
geschilderde huizen maken Frigiliana een lust voor het oog. Overal staan kleurige 
bloembakken en in de diverse winkeltjes koop je de lokale streekproducten honing, wijn, 
olijven en rozijnen. Frigiliana is één van de best bewaarde Moorse dorpjes van Andalusie. 
Parkeer je auto onderaan het dorp op het parkeerterrein en ga het eens op je gemak 
bekijken.!!!!
Nerja"
Het voormalige vissersdorpje Nerja is inmiddels een vrij bekende badplaats aan de Costa 
del Sol geworden. Nerja heeft 13 stranden met een totale lengte van 16 kilometer. 
Een van de belangrijkste en meest bezochte bezienswaardigheden van Nerja, zijn de, in 
1959 ontdekte, grotten. De druipsteengrot heeft een gangenstelsel met een lengte van 5 
kilometer.  
Loop vooral even het leuke en bruisende centrum in. Hier vind je het z.g.n. ’balkon van 
Europa’, een boulevard, gebouwd op een 23 meter hoge rots. Vanaf het Balcon heb je een 
schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. Aan het einde van de boulevard ligt een plein 
met daarop de barokke kerk El Salvador.


