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Ruta del sol y aguacate: Zon- en avocadoroute (75 km) 
Rincon de la Victoria | Macharaviaya | Velez Malaga | Benamocarra | Iznate | 
Benamargosa 
 
De bezienswaardigheden zijn vetgedrukt. Rijd de kleine dorpjes niet in: de smalle 
steile straatjes zijn slecht of niet toegankelijk voor auto’s. Parkeer langs de 
toegangsweg of op een parkeerplaats net buiten het dorp. 

 
Een leuke route die je deels langs de zee en deels door het binnenland voert en hij begint 
heel dichtbij de stad Malaga. 
Door het bijzondere microklimaat en de subtropische temperaturen is met name dit deel van 
de Axarquia bijzonder geschikt voor het verbouwen van avocado’s mango’s, papaya’s en 
chirimoya’s. Het binnenland is bijzonder vruchtbaar. 
Voor deze route rijd je bepaalde stukjes twee keer maar het is de moeite waard. Het 
landschap is heuvelachtig.  
 
Rincon de la Victoria 
Het stadje ligt praktisch tegen de stad Malaga aangeplakt, maar Rincon de la Victoria heeft 
toch een geheel eigen karakter. De stad leeft voornamelijk van het toerisme en het strand is 
vrij breed en goed onderhouden. 
Uit opgravingen en vondsten is gebleken dat de stad al heel lang bewoond is en er zijn 
nog veel overblijfselen terug te vinden. 
Bijna aan het begin van de stad ligt het, geheel ommuurde kasteel Bezmiliana, gebouwd 
in de 18e eeuw. 
Ook vind je hier de Cueva del Tesoro (grot van de schat) waar nog oude tekeningen uit de 
oude steentijd te bewonderen zijn. 
Het is gezellig om hier aan het stand een portie van de beroemde gegrilde sardientjes te 
eten. 
 
Macharaviaya 
Macharaviaya ligt op 50 meter hoogte. Dit witte dorpje is prachtig gelegen tussen de 
glooiende heuvels van de Axarquia en het is beslist de moeite waard om hier even uit te 
stappen en een kleine wandeling te maken over de aantrekkelijk geplaveide straatjes met hun 
mooie witte huizen. Her en der herken je de bouwstijl van de Moren die 7 eeuwen lang over 
dit deel van Spanje geregeerd hebben. 
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Neem ook even een kijkje bij de witgekalkte Iglesia de San Jacinto uit 1505 met zijn 
bruinrode façade. De stijl is barok en neoklassiek. Rij hier weer terug naar de kust en rij tot 
Torre del Mar. Pak hier de weg die leidt naar het volgende plaatsje.  

 
Velez Malaga 
Deze stad heeft 80.000 inwoners en ligt op 60 meter hoogte. 
Hoewel het dichtbij de kust ligt, is Velez Malaga nooit echt een toeristisch plaatsje geworden. 
Aan de rivier de Velez vind je veel bedrijvigheid. De voornaamste inkomsten van de 
bewoners zijn afkomstig van wijn, olijfolie, suikerriet en groenten. 
Het stadje is geregeerd geweest door Romeinen en Moren en hier is nog het nodige van terug 
te vinden. Neem eens een kijkje in het oude deel van de stad bij het Alcazaba Fortaleza uit 
de 13e eeuw met zijn 16 meter hoge, vierkante toren. Het fort ligt op een heuvel en je kunt 
hem van verre al zien liggen. Je kunt hier goed parkeren en van hieruit de kerken bezoeken. 
Tegenover het fort ligt de Ermita de Nuestra Senora de los Remedios. 
Of loop eens naar het dichtbij gelegen Palacio de los Marqueses de Beniel uit de 16e 
eeuw en loop vooral even naar binnen om de patio te bewonderen. 
Veel van de kerken die je onderweg zult tegenkomen zijn gebouwd in Mudejarstijl en de 
Moorse architectuur is er eenvoudig in terug te herkennen. 
In Velez Malage vind je ook nog de Iglesia de Santa Maria la Mayor (ook wel Iglesia de 
Santa Maria de la Encarnación): deze is in gotische Mudejarstijl, gebouwd op de fundering 
van een voormalige moskee. Ook de Iglesia de San Juan Bautista uit de 15e eeuw is de 
moeite waard. Iets verderop ligt de Iglesia y Convento de San Francisco 
 
Benamocarra 
Dit typisch Moorse dorpje waar de tijd lijkt stil te staan ligt op 126 meter hoogte. 
Benamocarra ligt prachtig te pronken tussen de natuur en heeft leuke smalle en steile 
straatjes met de typerende, witgekalkte huisjes. 
Het vriendelijk ogende kerkje van Santa Ana stamt uit de 16e eeuw, is gebouwd in 
gotische stijl en heeft een toren in Mudejarstijl. 
Op het hoogste punt heb je een schitterend uitzicht over de heuvels, de Montes de Malaga en 
de Middellandse zee. 
Door de uitstekende bescherming tegen wind en kou door de omliggende heuvels heeft 
het dorpje een bijna subtropisch klimaat en de inwoners verbouwen dan ook citrus- en 
tropisch fruit in overvloed. Verder is het dorp beroemd om zijn vele culturele-, religieuze- 
en oogstfeesten. 
 
Iznate 
Het dorp Iznate ligt op een hoogte van 300 meter en heeft een mooi panoramisch uitzicht 
over de bergen. Het dorp staat bekend om zijn goede kwaliteit Moscatel druiven en de 
bewoners leven van de landbouw. 
Bij de ingang van het dorp vind je de Fuente de los Tres Deseos (bron van de 3 wensen). 
De bron dateert uit de Moorse tijd en als je 3 munten in de bron gooit, mag je 3 wensen 
doen. 
Iznate is omgeven door met wijnranken beplante heuvels en door het dorp loopt de rivier 
Iznate. Het uitzicht rondom is werkelijk prachtig. 
Ook hier is het weer klauteren geblazen in de smalle, steile straatjes van het centrum. 
De wit-gele Iglesia de San Gregorio VII is gebouwd in de 16e eeuw en binnen zijn er 
kostbare schilderijen te bewonderen. 
In de omgeving van Iznate zijn nog vijf Arabische drinkwaterbronnen te vinden. 
Mocht je hier toevallig willen lunchen, probeer dan de ’Sopa de maimoles’: een soep 
gemaakt met brood, ui, tomaat en venusschelpen en als je er toch bent, probeer dan 
meteen een glas van hun beroemde Muskaatwijn.  
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Benamargosa 
Op 100 meter hoogte, in heuvelachtig gebied ligt het dorpje Benamargosa. Het dorp is 
gezegend met enorm vruchtbare grond en een fantastisch klimaat. 
Hier groeien subtropische gewassen met het grootste gemak en men verbouwt hier dan ook 
voornamelijk citrusfruit, avocado’s, olijven, druiven en chirimoyas. Van de avocado's maken 
ze hier onder andere een bijzonder voedzame avocadoshake met kaneel (batido de aquacate 
con canela). Leuk om hier eens te proberen en dan kun je meteen de lunch overslaan. 
Door het dorp loopt de rivier La Cueva en bij El Puente de los Diez Ojos wordt 
menig dorpsfeest gehouden. 
Het dorp heeft een Moors karakter met leuke witte huisjes en smalle straatjes. De 
belangrijkste bezienswaardigheid van Benamargosa is de gotisch barokke kerk van 
Nuestra Señora de la Encarnacion uit de 16e eeuw.  


