
Vår resa till La Cala och Andalusien 24.10. – 12.11. 2019        
Gunvor och Tom Ryynänen 

Vi blev erbjudna att utnyttja Marios lägenhet i La Cala de Mijas, där vi bott redan 
hösten 2017 nära tre veckor. Vi beställde flyg i god tid för ca tre veckor i 
oktober/november, men nu för utflykter österut till andra mål än 2017. Tidpunkten 
passade bra för oss, då vi ännu kunde räkna med sol och värme. Strax efter 
sommaren klarnade det att ett par vänner ville kombinera sin resa med oss, så att vi 
hade över två veckor gemensam tid. De hyrde en Airbnb lägenhet vid havet i 
Calahonda, Urb. Algaida, 5 km från oss. 

I Norwegians tidning på flyget till Malaga läste jag följande visdom av tidningens 
redaktör Sarah Warwick, om konst och kultur respektive resande: ”Art and travel 
are similar as they can deliver the unexpected – a way of seeing through someone 
else´s eyes. In today´s digitised world (where Google provides us exactly what we´re 
looking for) this is increasingly valuable, helping us to stretch our brain and find new 
meaning.”   (Kunde tillägga: provided you are physically present and mentally active) 

Förutom sol och värme önskade vi nya upplevelser av kultur och natur och liksom 
smälta in i den lokala miljön under dessa veckor. Därför planerade vi in ett par tre 
turer med bil i Andalusiens östra delar denna gång. Dessa utflykter beskrivs nedan. 
Själva den gamla byn La Cala erbjuder i sig en fin småskalig men aktiv miljö.  

 

 

Där följde vi med de politiska oroligheterna i Barcelona och partiernas kamp inför 
ett ytterligare parlamentsval 10.11., dels i TV och dels bland folk ”på gatan”. I 



föregående val i april 2019 (!) hade (Soc. dem.) PSOE vunnit, likaså det nya 
högerradikala Vox, medan tidigare regeringspartiet (Saml.) PP förlorade hälften. Nu i 
november vann Vox igen dubbelt kongressplatser, medan liberala Ciudadanos´ 
platser minskade från 57 till 10. Oklart igen om och hur Pedro Sanchez´ PSOE (med 
120) kan bilda regering. Demokratin och liberalismen har en skakig tid i Europa! 

I Andalusien verkade det politiska läget ganska lugnt, likaså vädret som på östkusten 
och Balearerna härjade med storm och översvämningar. Dessutom skakade det i 
grundvalarna för Norwegian, så vi hoppades att vårt returflyg skulle hålla - 12.11., 
dagen före en bemärkelsedag. Utöver de vänner vi reste med, befann sig också 
Stefan & Co. vid den tiden i Spanien och likaså Kirsti , som var beroende av returflyg 
från Barcelona, där strejk och bråk och storm ställde till det. (Kirsti hade sett nog 
bråk i Venezuela innan hon åkte från oss till Spanien). Allt gick väl och de nämnda 
fanns med bland 16 som deltog i festen hemma.  

Vi kom fram till Malagas flygfält på kvällen 24.10. och hyrde en liten bil för ca 70 
euro, för 19 dagar! (Goldcar) och kom väl fram till bostaden i La Cala. På vägen köpte 
vi i Mercadona lite mat och dryck, men blev utan kvällskaffe, då vi inte fick 
induktionsspisen igång förrän det klarnade att säkringen var avslagen. I övrigt 
fungerade allt och vi vaknade till sol och värme, som önskat. Efter köp av 
induktionsstekpanna och diverse annat, inkl. mjuka skor för Toms häl, på Corte 
Inglés i Fuengirola, åkte vi till stranden nedanom det gamla vakttornet Torreón och 
fick den efterlängtade kvicka simturen i 18 graders böljor samt en sval sangría. 

   

Fredagen avslutades med Lubina havsabborre för Gunvor och får-ryggrad för Tom + 
lite vin på den mysiga restaurangen El Gusto vid La Calas bulevard.  

På lördagar samlas ett hundratal ambulerande torghandlare till Mercadillo i La Cala 
på den stora planen genast norrom stora vägen A7. De säljer nya kläder, skor och 
diverse attiraljer samt keramikkärl och färskvaror som frukt, grönsaker och goda 



salta mandlar och nötter. Det vimlade av folk på förmiddagen och vi köpte några 
granna, blommiga keramikfat samt en mogen papaya (!), grönsaker och mandlar. 

På chiringuito caféet vid stranden blev det lite senare vin och kaffe före en liten 
simtur för båda. Vi lyckades få parkering alldeles intill stranden, så det gick bra att 
klä sig efter simtagen. Vi beslöt att köpa langostinos och själva fräsa dem i stora 
pannan på ”vår” stora terrass. Det blev en mumsig middag med mera vin och 
godsaker, tills en vacker solnedgång avslutade dagen. Det blev lite kyligt då mörkret 
kom, så vi gick gärna in och ringde ännu bekanta om en träff följande dag, innan det 
var dags att läsa en stund och se på nyheter i TV. 

Efter ett rikligt morgonmål var det dags att åka till Fuengirola, där vi hade träffen på 
ett café och pratade lite affärer. Våra vänner från Finland, som kom fram måndag, 
ringde och sade att de har lite strul med bilhyrningen på Malagas flygfält, men det 
ordnade sig småningom. Lite senare åkte vi till Calahonda och träffade dem i  sin 
lägenhet med 180 graders havsutsikt från balkongen nära stranden, där det 7 km 
långa promenadstråket passerar. Vi kom överens om en biltur upp till Mijas Pueblo 
till onsdag. En mellandag innehöll bl.a. golfövning med ett par korgar bollar (€ 2.-) på 
Noria golfklubb samt bläckfisk och lite mera sangría vid strandcaféet. 

Vi åkte alla fyra med en bil via Fuengirola till den tjusiga byn Mijas Pueblo uppe på 
400 meters höjd. Vi hade bra väder och fördrev flera timmar med att njuta av den 
gamla pittoreska byggstilen, utsikten ända till havet och två sevärda museer. I 
centrum för hela orten ligger Virgen de la Peña, stenbelagda gränder i olika 
riktningar, som traskade längs till Plaza de Toros (från år 1900), Jardines de la 
Muralla vid den hisnande branten ned mot Santa Rosa dalen och så alla 
turistshoppar!  

Miniatyrmuseet nog unikt och fängslande med föremål som skulpterats på ändan av 
en tändsticka och lite större i elfenben sedda genom förstoringsglas. Initiativtagaren 
Max (x) fick ihop en stor samling redan på 70-talet. Vandringen förde oss på nytt 
förbi åsnorna på paradplats till CAC museet (Centro de Arte Contemporaneo) med en 
representativ utställning av Picasso och Dalí. Det var dags att gå till krogen Aromas 
”Secret Garden”, som rekommenderats av vår dotter. 



    

 

Det blev en skön, relaxed och god måltid, omgivna av stor grill och trädgård. 
Återresan gick ju snabbt och vi drack alla fyra kaffe/te på ”vår” terrass fram till ännu 
en fin solnedgång. 

På torsdag åkte vi till Siesta Golf och spelade en runda (9-hålsbana i Calahonda) i värme 
och backar, men helt ok ställe. På eftermiddagen märkte man tydligt att det var 
något speciellt på gång i La Cala. En lång rad kiosker hade byggts upp längs mitten av 
bulevarden, men framför allt såg vi allt fler spökligt utklädda både barn och vuxna 
dyka upp. Det var Halloween afton och vi beundrade alla kusliga nunor och 
skepnader. Vi behövde precisera lite hur vi ses i Granada, då vi åkte olika rutter. 

 



   

Vägen N-340 längs kusten österut efter Malaga bjuder på vackra vyer och efter ca 
100 km kommer man fram till Nerja, med sin kända Balcón de Europa och allt mera 
skandinaver, som valt stadens stränder och grottor och krogar till sitt semester-
paradis. Själva valde vi att åka några km norrut till Frigiliana, där vi småningom 
hittade vårt hotell Villa Frigiliana med en fin utsikt från vår terrass över den vita byn 
med sina smyckade gränder.  

Vi njöt mest av att vandra upp längs de livliga gamla gränderna från 1600-talet och 
titta på lockande butiker med hantverk och konst samt caféer och planteringar. 

   

             

 



Följande dagsetapp blev avsiktligt kort för att åka med små vägar och stanna vid 
kustens (säsongen var förbi, bara en motorcykel ”Venta” öppen) playor och byar innan vi kom till 
Almuñécar. Vid infarten till staden vinkade vi åt Oravais Buss full av finländare! Vi 
tog in på Hotel Casablanca vid strandklippan San Cristóbal, där det blåste kraftigt. 
Monumentet över morernas Abderrahman I (732) stod där, ännu framför vår 
balkong, som vi haft en gång tidigare för några år sedan, då det också blåste häftigt. 

         

Staden är rätt stor men lugn. Den har ett förflutet ända från romarnas tid och hyfsat 
bevarade finns bassänger för saltproduktion, hälsobad och en akvedukt samt från 
morernas tid en ”sista” fästning. Det regnade länge, men vår balkong (ovan) var i lä. 

På söndag förmiddag lämnade vi kusten och körde till motorvägen med 
imponerande broar och tunnlar i utkanterna av Sierra Nevada, tills vi kom till 
serpentinvägen upp till Lanjarón. Vi stannade strax före staden vid en ostfabrik, där 
vi köpte stark fårost, jamón och lite andra hemmagjorda produkter att ta hem. 

        

Efter en rundtur i den pittoreska, livliga staden, med höga berg i bakgrunden, körde 
vi rakt till Granada och parkeringen vid Alhambra och med taxi till vårt hotell Palacio 
Pilar del Toro (ovan) i gamla stans centrum; både svårt och begränsat hur man kör i 
Granada. Taxins fart i gränderna övertygade oss om att vi inte heller vill köra där. 



 

En första promenad längs ån Darro, med sina broar, var medryckande. Den rinner 
där och har väl ”alltid” runnit i dalsänkan mellan Alhambra´s Alcazaba borg och 
stadsdelen Albayzín och gjorde oss starkt påminda om morernas tid och mudéjar-
influensen i södra Spaniens kultur – och så speciellt just här i Granada! Detta 
centrum för den 700 år långa Al-Andalus epoken ända till Isabel la Católica, 
Fernando de Aragón och Reconquista 1492 kunde nog kallas ett ”kulturmecka”. 
Arkitekturen är en väsentlig del av atmosfären, som under århundraden skapats av 
de folk (bl.a. romare, spanjorer, araber, zigenare, judar), som blandats till en väsentlig del av 
dagens Spanien.  

Vi har besökt Alhambra ett par tre gånger tidigare, men inte upplevt den gamla 
stadshelheten såsom nu. I gamla stan fortsätter, lite folkligare, blandningen av 
Kastiliens inflytande i kraftfullt pompösa murar med de känsligt stilfulla valven och 
harmonin i morernas mera intima rum. I kvarteren kring vårt hotell fanns så mycket 
att se - och allt så fullt av mänskor och aktivitet. 

Vi vandrade (efter besök längs Darro på en fullsatt bar, i österländska butiker och empanadaköp) 
också förbi Plaza Nueva ett par kvarter västerut till Plazan med statyn av Isabella. 
Vid Plaza Nueva (invid vårt hotell) går bussarna (32, 34 etc.) till de platser de flesta 
turister vill se. Också vi tog bussen på kvällen upp till San Nicolás kyrkan och torget 
högt uppe, där vi hade en fantastisk utsikt över Alcazaba i nattbelysning. 

              
Vi beslöt redan på kvällen att se på bl.a. Capilla Real och Madraza följande 
förmiddag, kanske också den stora öppna suken redan före våra vänner anlände.  



 

Dessa byggnader ligger intill katedralen och är värda besöket. I Isabellas och 
Ferdinands gravkapell får man inte fota, men visst är det imponerande, liksom 
arabernas dåtida ”universitet” Madraza, där en guide berättade för oss och ett fåtal 
besökare om dess olika skeden: bl.a. hur den centrala salen ”brädfodrats” av stans 
administratörer någon gång på 1600-talet, så att morernas utsirade väggar och 
kupol hittats på nytt först långt senare. 

     

     
Ovan Madraza, intill kungliga kapellet och katedralen. Nedan hotellaulan, suken och exotiska kryddor etc.  

Vännerna hade kört hela vägen från Calahonda och ringde att de var framme på sitt 
hotell bredvid Alhambra. Vi träffades på vårt hotell och bekantade oss (på nytt) med 
de närmaste kvarterens sevärdheter och valde krog för kvällen och köpte biljetter till 
flamencouppvisning i Sacromonte. Kvällen blev verkligt lyckad tack vare riktigt goda, 
rikligt tillredda tapasrätter med rödvin, som Antigua Bodega de Castañedas servitör 
rekommenderade oss. Det var liv och rörelse på krogen, bland hängande skinkor och 
vintunnor. 



 

Efter kaffe i hörncaféet tog vi bussen (34) till en av de mest kända grottlokalerna som 
drivs av Maria la Canasteras zigenarfamilj. Vi tyckte nog att gruppen uppträdde med 
själ och hjärta plus stor skicklighet i zambra granadina, den mest kända flamencon i 
Granada, som bygger på traditionella bröllopsriter och är främst glad. Dessutom var 
ju programmet småskaligt och intimt då vi satt en meter från de tre bailaoras-
kvinnor och en man som dansade, med familjär tocaor och cantaor strax bakom. 

   

En morgon till i centrum av Granada gav oss tillfälle att köpa lite hantverk, exotiska 
delikatesser och besöka det romerska termiska badet (vad som fanns kvar) och 
ytterligare sevärdheter som det vimlar av. Vi checkade ut, åkte till hotellet invid 
Alhambra, som vännrna skulle besöka på eftermiddagen. Vi hade beslutat att bara 
vandra i trädgården Generalife, före vår avfärd – ett imponerande mästerverk. 

   

Återresan till La Cala gick på drygt två timmar, nu norra vägen. En stor del av 
motorvägarna var kantade av vidsträckta sluttningar fyllda med olivträd. Vi hade 
stor behållning av resan och ännu återstod fem dagar vid Solkusten – också om ett 
par dagar blev kyligare och lite regnigare. 

Lite vin och andra varor blev köpta för att fylla kappsäcken, som vi undantagsvis 
hade med, och ena kvällen blev det igen tapas och vin för fyra, då vi  



programmerade en bil- och tågtur till Benalmádena och Malaga för fredagen 8.11. 
Vi åkte då med var sin bil till motorvägsavtaget vid Benalmádena och stannade först 
vid fjärilsgården Mariposario, där ca tusen tropiska fjärilar fladdrade omkring, 
verkligt sevärt och lärorikt.  

Lite längre fram kunde vi parkera intill Teleférico linjen som går upp till över 700 
meters höjd med en otrolig utsikt över stan och havet. Däruppe var lite kyligt och 
blåsigt, men vi fick ändå se en örn flyga ned från sin tur i bergen och blixtsnabbt 
störta ned för att nappa en fake räv. Förra gången vi besökte (2017) var det gamla 
ugglan Olga som med samme man skötte uppvisningen.  

Tågstationen ligger strax intill linbanestationen och vi åkte in till centrum av Malaga 
och Alameda. Efter en öl och musslor på gamla Antigua Bodega de Guardia och en 
titt i saluhallen, utforskade vi stan en stund parvis på var sitt håll och träffades för en 
måltid på en fiskkrog vid hamnen,  nära den långa pergolan och Centre Pompidou. 

   

        hem>  
skulle också fyra (4) hundar som klarerade in med var sin box strax före oss! 

Våra vänner flög hem sent 10.11. och vi följde med Spaniens valbestyr och det 
minskande strandlivet knappa två dagar till. 

 


