
MANDELBLOMSUTFÄRD MED CLUB NÓRDICO, TISDAGEN 4 FEBRUARI 2020 
 

 

 

Vi börjar vår färd med att åka upp den vackra vägen som går via Mijas Golf 

upp mot Coín, fast innan vi kommer till Coín viker vi av västerut och kom-

mer så småningom till den lilla staden Monda. Här viker vi av norrut och 

åker förbi Guaro, känd för sin mandelproduktion och där mandelträden 

fyller sluttningarna längs vägen. Vi åker vidare norröver, mandelträden 

växer nu glesare men lyser fläckvis mellan rullande sluttningar av olivträd 

och stenekar. Det är en sagolikt vacker väg och naturen visar sig från sin 

bästa sida! Vi passerar Alozaina och kommer så småningom fram till Casa-

rabonela, en väldigt pittoresk by som klättrar längs bergssidan.  

Strax innan denna by finner vi en av Europas största kaktussamlingar i ”El 

Jardin Botánico de Cactus y Otras Suculentas”. Här slår vi oss först ner för 

en kaffepaus – den som vill har möjlighet att för 3,50 € få inta en riktig 

lantfrukost, med en frukostbuffé med lantbröd, och diverse typiska pålägg 

att välja mellan, samt kaffe eller té. Sålunda stärkta påbörjar vi en intres-

sant, guidad tur i kaktusträdgården med sina 11.000 kaktusexemplar från 

hela världen. Därefter sätter vi oss i bussen och åker ett par kilometer, in 

till byn Casarabonela och tillbringar en stund med att tillsammans med en 

lokal guide vandra runt i gatorna och gränderna som har bevarat mycket 

av den medeltida strukturen, titta på den vackra lilla kyrkan och besöka en 

gammal olivpress.  



Vi lämnar Casarabonela och åker nu rakt österut, stöter så småningom på 

floden Guadalhorce, som vi korsar och kommer över till Pizarra. I utkanten 

av denna by finns El Cortijo del Arte – Konstgården. En gammal gård har 

rustats upp och byggts till för att resultera i ett smakfullt inrett lanthotell, 

som kommer att servera oss en god lunch. När vi är mätta och belåtna så 

åker vi till dagens sista begivenhet, Bodega Lascas de Pedernal, en liten fa-

miljeägd bodega där man specialiserat sig på högklassiga viner, där tradi-

tion förenas med nytänkande och all tillverkning försiggår i liten hant-

verksmässig skala. Några av deras viner har vunnit priser såväl nationellt 

som internationellt. Vi beger oss således till denna bodega och får inblick 

i deras tillverkningsmetoder och vi provsmakar fyra av de goda vinerna 

och sedan handlar vi om vi har lust. 

Så blir det alldeles lagom att sätta oss i bussen igen och vända hemåt mot 

Fuengirola, där vi beräknas vara vid sextiden. 

Pris: 47 €, vid minst 30 deltagare. Inkluderar bussresa, reseledare, lokal-

guider, lunch och bodegabesök. 

 

Bussupphämtning:       Los Boliches (busshpl. Supercor) kl. 08.15 

          Feriaplatsen             kl. 08.20 

          Mercacentro            kl. 08.25 

           Moskén, busshpl.           kl. 08.30 

 

 


