VERPLICHT BEZOEK
DE CITADEL VAN ALMERÍA
De citadel is met haar 1.430 m lange omwalling na het Alhambra het grootste
islamitische bouwwerk in Spanje. Ze werd in de 10e eeuw na de stichting van
de stad gebouwd op verzoek van Abderramán III. Ze bevindt zich op een
afgelegen heuvel waar ze heerst over de stad en de baai van Almería. Ze valt
op door haar belangrijke verdedigingsmogelijkheden en het uitgebreide zicht
op de zee. Op heldere dagen ziet u wel 55 kilometer ver. Het fort vormt
samen met de stadsmuur van San Cristóbal een van de indrukwekkendste
gezamenlijke verdedigingsmonumenten uit het middeleeuwse Al Andalus.
MOJÁCAR EN LUCAINENA DE LAS TORRES
Deze twee gemeenten horen tot het netwerk van 'de mooiste dorpen van
Spanje'. Het zijn prachtige plaatsen met overvloedige geschiedenis en cultuur,
waar de traditie de reiziger in haar ban houdt, die tijdens het contact met de
dorpelingen zelf een onderdeel wordt van dit unieke kader. Dorpen met een
wit en ongerept uiterlijk, met balkons en patio's vol bloemen.
DE WOESTIJN VAN TABERNAS
Dit is het enige echte woestijngebied van het Europese vasteland en biedt
een uiterst aantrekkelijk en aangrijpend landschap. De woestijn van Tabernas
is een natuurlijk decor voor het draaien van heel wat films. Dat bewijzen ook
de verschillende dorpen waar diverse westerns werden opgenomen.
DE KANALEN VAN PADULES
Heel aantrekkelijke plaats waar de rivier Andarax langs een gebied met poelen en
watervallen stroomt, tussen twee
grote rotswanden. Een mooie natuurlijke omgeving die de bezoeker niet
onverschillig laat.
ARCHEOLOGISCHE VINDPLAATS VAN LOS MILLARES
Ze staat bekend als een van de belangrijkste Europese nederzettingen uit de
kopertijd. Dit archeologische gebied bestaat uit het dorp en zijn begraafplaats.
Het was bewoond rond 3200 of 3100 v. Chr. De site valt op door de verfijnde
en stevige bouwtechniek van de gebouwen en graven.
HET NATUURPARK CABO DE GATA-NIJAR
Het is het eerste beschermde land- en zeegebied van Andalusië. Het
gebied werd ook internationaal erkend als biosfeerreservaat en
geopark.
Cabo de Gata-Níjar heeft een 50 kilometer lange steile kust, die de best
bewaarde is van het hele Europese Middellandse Zeegebied. Deze

indrukwekkende kustlijn met steile kliffen is een opeenvolging van
stranden, afgelegen en bijna ontoegankelijke kreken en spectaculaire
vulkanische kliffen en klippen.
KASTEEL VAN VÉLEZ BLANCO
Het kasteel werd in 1505 door Italiaanse kunstenaars gebouwd op vraag van
Pedro de Fajardo, de eerste markies van Los Vélez, en is een van de parels
van de Spaanse renaissance. Ook nu nog, vijfhonderd jaar later, verheft het
kasteel met prachtig zicht zich vol trots als een van de meest kenmerkende
bouwkundige symbolen van onze provincie. Het kasteel heeft de vorm van
een onregelmatige zeshoek en is gebouwd op een rots op een hoogte van
1150 meter.

WAT TE DOEN IN ALMERÍA
WANDELSPORT, FIETSROUTES, SKISPORT, SPELEOLOGIE, KLIMMEN, PARAPENTE
Er zijn maar weinig provincies in Spanje die zo veel activiteiten kunnen aanbieden
als Almería. Dankzij het contrasterende reliëf gaat u in enkele kilometers van een
woest berglandschap naar een paradijselijk landschap met zonovergoten stranden.
De provincie kent bijna het hele jaar door aangename temperaturen en door de
talloze uren zonneschijn is ze een ideale bestemming voor liefhebbers van allerlei
soorten openluchtactiviteiten.
INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL VAN ALMERÍA
Dit festival belicht niet alleen veelbelovende en nieuwe talenten in de kortfilm,
maar trekt ook gevestigde namen van het witte doek aan zodat die de gelegenheid
krijgen om kennis te maken met de eindeloze mogelijkheden die de diversiteit en
veelzijdigheid van de landschappen in Almería te bieden hebben, evenals met de
vakbekwaamheid van de professionals die werken in de audiovisuele en
toeleveringsindustrie. Op het festival worden alle soorten films getoond, inclusief
langspeelfilms.
DUIK- EN ONDERWATERSPORT
De hele kust van Almería biedt optimale duikomstandigheden. Een speciale
vermelding verdient het natuurpark Cabo de Gata-Níjar. Zijn gevarieerde bodems
met zand, groen en rotsen laten een divers landschap zien waar verschillende
soorten dieren leven. Het water is er heel helder en schoon omdat u zich in een
beschermd gebiedt bevindt.
GOLFEN OP SPECIAAL ONTWORPEN TERREINEN
Dankzij zijn aangenaam en zacht klimaat het hele jaar door, is Almería een van de
plaatsen in Europa waar liefhebbers urenlang van deze sport kunnen genieten.
De acht golfterreinen die we aanbieden, onderscheiden zich door de diverse
omgevingen waarin ze zich bevinden.

TAPAS ETEN IN ALMERÍA
De tapa heeft een ereplaats in de cultuur van Almería. Na al die eeuwen traditie
smullen bezoekers er maar wat graag van. Tapas eten, is een deel van het
dagelijkse leven van Almería, van onze manier om het leven te begrijpen. Een
prachtige manier om de uitgebreide gastronomie van ons land te leren kennen.
VOGELS SPOTTEN IN DE ZOUTMIJNEN VAN CABO DE GATA
De wetlands van Almería worden tijdens de trektocht tussen Europa en Afrika
gebruikt als overwinterplaats en ook als zomerverblijfplaats. De zoutmijnen van
Cabo de Gata zijn een van de belangrijkste ornithologische natuurpunten van de
provincie wegens het grote aantal roze flamingo's die u er kunt waarnemen.
AQUARIUM VAN ROQUETAS DE MAR Contact
950 16 00 36
www.aquariumroquetas.com
BEZOEK AAN CLISOL AGRO
Clisol Agro kent een lange geschiedenis in de mediterraanse landbouwsector onder
plastic. Het bedrijf biedt rondleidingen aan waarbij u ziet en leert hoe de landbouw
in Almería al meer dan 35 jaar lang nieuwe technologieën invoert in de traditionele
landbouwtechnieken en -ervaringen. Het hanteert landbouwpraktijken die het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseert om milieuvriendelijk te werken.
Contact
620 84 33 85
www.clisol.com
VLINDERTUIN
Een plaats voor natuurliefhebbers te midden van honderden bloemen, planten,
bomen, waar meer dan 400 exotische vlinders leven en in vrijheid vliegen.
Meestal wordt de tuin een uur voor zonsondergang gesloten, wanneer de activiteit van
de vlinders aanzienlijk afneemt.
617 69 27 78
http://mariposariodenijar.blogspot.com.es
KARST EN YESOS DE SORBAS
Het natuurpark 'Karst en Yesos de Sorbas' telt meer dan 1000 in gipssteen uitgegraven
grotten, met
een groot aantal ruimten met stalactieten en stalagmieten, met kilometers in
gipssteen uitgegraven gangen en kristallijn gesteente dat het licht weerkaatst van de
helmen van de bezoekers.
Contact
950 36 47 04
www.cuevasdesorbas.com
CAMELUS
Biedt het hele jaar kameeltochten aan in de provincie Almería.

Van oktober tot mei vinden ze voornamelijk plaats in Granja Ramblín (in de gemeente
Pechina), maar vanaf juni op het strand, met name in Mojácar.
Geschikt voor alle leeftijden. Naast excursies voor groepen en speciale routes door het
landschap van Almería, heeft het centrum ook een aanbod voor de allerkleinsten, zoals
de mogelijkheid om plattelandsfeesten en verjaardagen samen met de kamelen te
vieren, zonder de workshops en speciale activiteiten voor onderwijsinstellingen te
vergeten.
Kortom, een uitstekend plan om een dag in de natuur en in contact met de dieren door
te maken.
Contact
950 10 00 76
www.camelus.es
INFORMATIECENTRUM VAN MARMOL
In het informatiecentrum van Mármol de Macael vinden we 22 panelen met informatie
in het Engels en het Spaans, oude gebruiksvoorwerpen, archeologische stukken,
maquettes, foto's, een ruimte gewijd aan de geologie van de streek, voorbeelden van
het herstel van het landschap en milieu van de steenbergen, en ook een replica van twee
van de leeuwen uit het leeuwenhof van het Alhambra in Granada. Het beschikt over een
videozaal en een kleine winkel met artikelen in marmer.
Het bezoek aan het centrum verloopt zonder gids of met de uitleg van een gids in geval
van een groep van ten minste 15 mensen.
Het informatiecentrum organiseert daarnaast rondleidingen in de steengroeven en
ambachtelijke werkplaatsen.
Contact
950 12 89 16
www.madeinmacael.com

