
Fietsvakantie Nerja Spanje 2018 

Op zondag 15 april 2018, op een zéér vroeg tijdstip (half 4 in de morgen), vertrokken 13 Naerse 
Pelotonners , t.w. Martin W., Har V., Niek B., Frans J., Sjra S., Piet B., Piet K., Hay B., Koos V., 
Peter S., Jos V., Thijs V. en Hans B. naar vliegveld Keulen voor de vlucht naar Malaga Spanje en 
vanaf daar per bus naar Nerja in Andalusie waar we al vóór de middag aankwamen. Kort na 
onze inhuizing in het prachtige en best luxe hotel Marinas de Nerja stond de leverancier van 
onze huurfietsen al aan de deur en na wat afstellingen en mankementjes was iedereen voorzien 
van een passende fiets.


Na een kleine versterking van de inwendige 
mens werd aangefietst voor een eerste korte 
kennismaking met Andalusië. Na wat heen en 
weer gefiets met enkele doodlopende straatjes 
kwamen we op de hoofdweg en vervolgens de 
kustweg die richting Almunecar ging, en deze 
werd een stuk al klimmend en dalend afgefietst 
tot bij een mooi uitkijkpunt waar ff genoten werd 
om daarna weer terug te fietsen naar Nerja.


Daar werd in het centrum een terras 
aangedaan en genoten van een 
drankje en een lekkere salade in het 
zonnetje. 


Na deze aangename stop werd 
terug gefietst naar ons hotel dat ca. 
2 km buiten het centrum lag. Terug 
hadden we lekker los gefietst met 
ruim 25 km en bijna 500 Hm.


DES GET ANGERS AS UNNE KOGA WOR THIJS GOOD BEGIN

OOS 1E TERRAS



Maandag 2e etappe rondje Competa linksom 

Vandaag stond onze eerste echte etappe op het programma, en vanaf Nerja ging het al gelijk 
omhoog voor ca. 40 km afwisselend licht, matig en soms stevig klimwerk (soms 10 á 20%), dus 
het was af en toe flink afzien. Daarentegen werd dit gecompenseerd door het mooie landschap 
met fantastische uitzichten. Bij km 38 werd een eetstop gemaakt in het mooie bergdorp Sedella 
waar we na enig zoekwerk een restaurantje wisten te vinden voor een lekkere “bôtterham met 
sjônk”. 


Na de stop was het effe een muur waar je tegenop moest, maar daarna werd het afwisselend 
klim en daalwerk tot het hoogste punt van ca. 650 m, daarna ging het voornamelijk naar 
beneden tot Vélez Malaga en na een stuk door de stad werd via de kustweg weer terug gefietst 
richting hotel. Na deze etappe wist weer iedereen wat klimmen en dalen was. Sjra  moest 
vandaag weer de “grote mechanieker” spelen bij alle fiets-start problemen. Vandaag 89 km met 
1465 Hm.


SJIEK HÈ EFFE GENIETEN

EN TOEN HIELD DE WEG OP DUS KLUUNE



3e etappe  rondje Competa rechtsom 

Ondanks dat het doet vermoeden het rondje van gisteren, maar dan omgekeerd was dit 
allerminst het geval. Het enige was de kustweg bij de start die andersom gefietst werd, maar 
daarna was het compleet anders. Na de kustweg ging het vóór Vélez Malaga de bergen in voor 
ca. 20 km klimwerk naar Competa.


Vanaf daar werd de afslag 
(dachten we) naar Cammilla de 
Albaida genomen, maar dat 
pakte verkeerd uit en kwamen 
we in Torrox terecht. Omdat het 
al middag was werd er een 
restaurant aangedaan, op een 
mooi plein met perfect terras 
voor een eetstop.


 Na deze stop werd nog even 
geïnformeerd voor de weg naar 
Frigiliana die we gemist hadden 
in de afdaling, en na een mooie 
site-seeing door de binnenstad 
kwamen we bij een kleine 
rotonde aan de stadsrand alwaar 
we 2 opties hadden. Na enig 
overleg werd echter geen 
compromis gevonden en gingen 
3 “eigewieze”de op het oog 
mooiste route (12 km) op, de rest 
zou de andere nemen, maar na 
enige tijd (hadden zich bedacht) 
kwamen de anderen ook weer 
langzaam achter ons in zicht. 
Toen waren wij al een tijdje aan 
het ploeteren op de 
hotseknotseweg met stijgingen 
van 16 tot 18% waaraan geen 
einde leek te komen. Je hoorde 
achter ons alleen gekerm en 
gekreun, af en toe een 
godver….., sh…..t, zeen we d’r 
nog neet etc… Na ca. 8 km 
sjravelle en sjoefte kwam er 
eindelijk een einde aan en werd 
Frigiliana aangedaan.


OP EN AAF GEIT `T

WAAT LEKKER



Na enig gestraevel werd besloten de 
straatnaam te wijzigen in “geitepaad van 
Koos”. Vanaf Frigiliana was het voornamelijk 
afdalen (heerlijk) tot Nerja waar een cafe/
pizzeria werd aangedaan voor een lekkere 
verdiende) pint. Totaal die dag 88 km met 
1650 Hm.


’s-Avonds werd onder begeleiding van onze 
reisleider Frans J. het Balcon van Europa 
verkend in de stad. 

4e etappe The road of the goat 

Vandaag de koninginnenrit, vanaf Nerja eerst de mooie pittige kustweg van 25 km naar 
Almunecar, waarna het echte werk begon. Vanaf daar was het van zeeniveau 32 km constant 
omhoog met af en toe stevige percentages waar soms geen einde aan leek te komen, maar na 
ca. 4 uur (de berggeiten sneller) kwamen we op de top (1265 m) aan waarbij er enkelen helemaal 
uitgeteld in de “wei”neerploften.


Nadat iedereen weer een beetje hersteld was werd de afdaling, en dat was dezelfde weg terug, 
ingezet en dat liep veel beter als omgekeerd.


REISLEIDER CONCENTREERDJ ZICH

HÈHÈ BAOVE VEUR PAMPUS



Onderweg werd in Otvar een rust/eetstop 
gemaakt en genoten van de ontspanning en 
hap. Daarna werd via Almunecar en de 
bekende kustweg weer terug gefietst naar 
Nerja en het hotel, waar we 114 km en 2265 
Hm op de teller hadden staan. `s Avonds 
werd het vakantiedorp tegenover het hotel 
verkend en vonden we nog een Duitse 
papegaai waar ook Duitse eigenaars bij 
hoorden die een restaurantje aldaar runden. 
En een lekkere pint van Duitse makelij ging er 
bij iedereen wel in tijdens de evaluatie van 
onze tocht van vandaag. 


5e etappe  Cutar 

Vandaag na de koninginnenrit een rustige dag gepland. Vanaf Nerja langs de kust tot vóór Velez 
Malaga en daar rechts het binnenland in via mooie klimmende en dalende wegen naar een 
mooie klim van 9 km op 470 m, en vanaf daar weer via mooie dalende en klimmende wegen 
weer terug naar Velez Malaga.


DAO ZITJ DERR ADI-JOS, DORST ?

OUDERWETS GEROOKTE VIS ALLE PAERD OP `N RIEJ



Aldaar werd gepauzeerd bij een restaurantje aan de kust waar nog ouderwets vis gerookt werd, 
waarna weer via de kustweg terug gefietst werd naar ons hotel.


Rustige tocht met mooie klim en terug 88 km en 880 Hm bij perfect weer genoten van het mooie 
landschap.


6e etappe  Vellez Benaudalla 

Vanaf hotel weer via de kustweg richting Almunecar, maar voor de tunnel rechts de vroegere 
kustweg (wel slecht wegdek) met mooie uitzichten en extra klimmetje genomen met onderweg 
een overstekende slang die, ondanks dat Martin er overheen fietste en ik ze net kon ontwijken, 
de overkant wist te halen. In Almunecar werd weer dezelfde weg als de lange klim genomen, 
maar vóór Otvar werd rechtsaf geslagen voor een stevige klim van 3,5 km met gem. 9% stijging. 


Vanaf de top weer afdalen richting Motril waarna weer een klim van ca. 5 km volgde die wel een 
“loper”genoemd wordt in wielertermen en daarna was het weer klimmen en dalen tot Motril. In 
Motril werd een eetstop gemaakt en daarna was het weer via Almunecar en de kustweg terug 
naar Nerja.


Totaal vandaag 124 km met 2010 Hm. Pier en Har zijn halverwege terug gedraaid en hadden 43 
km met ca. 900 Hm. 


`N BLAUW TERRAS IN VELEZ



Zaterdag uitwaaidag zonder fiets 

Aangezien de fietsen vrijdagavond al ingeleverd waren en we pas om 18:00 uur opgehaald 
werden voor de vlucht terug werd rond het middaguur aangelopen naar Nerja waar we een site-
seeing kregen van onze reisleider Frans J.. Via wat zijstraten kwamen we uiteindelijk aan de zee 
uit en vervolgens via het Balcon van Europa naar het toeristische gedeelte waar nog werd 
genoten van het Spaanse ijs en het langslopende tropisch fruit. 


Er werd besloten wat te eten bij het restaurant van de 1e dag, maar na wat links/rechts 
weggetjes was onze reisleider het pad zoek en werd besloten terug te lopen en een restaurant in 
het centrum te nemen.


SOMS AUCH IN AKTIE EN…DORSTLESSE - OPPE GOOIE AAFLAOP

OZE STAFDEENST OP `T BALKON



Na het eten werd via het strand terug gebanzeld naar het hotel. Er werd trouwens besloten niet 
rond te gaan met de pet voor onze reisleider vanwege de extra kilometers die we gelopen 
hadden. Om 18:00 uur naar het vliegveld en weer lekker terug naar Naer.


ENNE ZATE STUURMAN GEHADJ

HOTEL VANAF STRAAT HOTEL VANAF STRAND

ONZE OVERBUREN HET VAKANTIEDORP HOTEL BY NIGHT



Al met al een fantastische fietsvakantie waarbij zowat alles top was: lekker weer van rond de 25 
graden, perfect hotel met goed verzorgd eten, goede slaapgelegenheden en mooi zwembad, 
mooie routes met verrassende klimmen en landschappen en niet te vergeten goed gezelschap.


Er werd totaal 525 km gefietst met 8770 Hm.


Koos

WAT UNNE BLIEJE !!!


