
Nerja 2016
Costa Tropical i 22 dagar– En resedagbok 

Måndag 24 oktober: Temp 23º
I Kolbäck var det 4 grader när vi steg upp 02.30. Helt omänskligt. Låste hemmet 3.15 för 22 dagars frånvaro. 
Mörkt och disigt efter vägen, lite trafik till strax efter Enköping. Då tätnade det. Väl framme på Måby hände 
dagens första incident. Chauffören slet upp en resväska för att lägga in den och då gick ett handtag sönder. 
Inga glada miner. En trevlig man på kontoret hjälpte oss att reparera det. Framme på Arlanda hände nästa 
fadäs. Vi glömde en ryggsäck vid incheckningsautomaten och kom på det när vi skulle droppa bagaget. Hög 
puls till vi såg ryggan stå kvar och vänta. 

Lång flygresa till Malaga 4.45 timmar. Fick ut en blå Ford Focus på flygplatsen och kunde påbörja vår egen 
resa. Vi kopplade in Gretchen (GPS) och landade direkt på ”vår lägenhet”. Hiss upp till 7e våningen och klev 
in i en lägenhet som är som klippt ut AiH. Så fint och en grandios utsikt över stad och hav. 

Vi bunkrade på Supersol, intog kaffe med ost och sardinmacka på altanen, Ulla tog en välbehövlig lur för att 
orka med kvällen. Då uppdagades den tredje och fjärde fadäsen. Vi har ingen fjärrkontroll till AppleTV och 
vi har glömt lösenordet till datorn. Total krasch! Dags för tidig kväll.  

Utsikt över Nerja mot öster från vår balkong.



Tisdag 25 oktober: Temp 25º
Mulet. Vi bestämde oss för att leta rätt på
”Balkongen” eftersom vi inte såg någon kö som 
ringlade upp till Marknaden. Men Christer på hörnet 
kom i vår väg och berättade var lokala marknaden 
låg, så vi började där. Stor marknad med allt som ska 
finnas både kläder, läder, tjafs och grönsaker. Vi 
handlade frukt och grönt gick hem och kokade kaffe, 
vilade en stund inför promenaden till Balkongen. Det 
tog ca en halvtimme att gå dit genom en riktig 
stadsbildning. Många mer eller mindre intressanta 
affärer att titta i.

Balkongen är ett stort torg nere vid havet. Den sticker ut som en udde 
med en fantastisk utsikt. Åt alla håll. Vi beundrade den tillsammans 
med en massa andra människor. Påminde faktiskt om Balkongen i 
Taormina. Den med utsikt över Etna. Vi tog ett stopp på torget 
bakom kyrkan i väntan på att Turistbyrån hade haft siesta färdigt. 
Försedda med nya kartor knatade vi hem i svagt motlut. En 
välbehövlig dusch mat och sedan facetime med Magnus och Oscar. 
Magnus ska hjälpa oss med lösenordet till datorn. Han åker hem i 
morgon. 

1

Lasse och kung Alfonso XIII

Balkongen ut mot havet

Balkongen in mot land
Siesta öl bakom kyrkan



Onsdag 26 oktober 2016: Soldis 25º

Bilutflykt upp i bergen. Vi fick tips igår på
turistbyrån om två vita byar, som var väl värda ett 
besök. I ett försök till genväg färdades vi med 
hjärtat i halsgropen ett bra tag innan vi kom ut på
stora vägen. Det var ingen genväg! Vi kom ut på
rätt väg så småningom och började en slingrig väg 
upp till Frigiliana. En vit by som sov en stilla sömn. 
Flera backar upp och ner (mest upp) innan vi kom 
tillbaka till bilen. Vi körde en annan väg ut från byn 
och då insåg vi att vi inte alls hade varit i centrum. 
Kanske vi återvänder – till dess centrum. En söt och 
vit by. 

Nästa by var Campeta. En ny slingrig väg genom ett 
landskap fullt av frukt och vinodlingar. Mycket 
vackert. I den här byn parkerade vi i centrum. 
Knallade uppför backar mot kyrkan, som till 
skillnad mot allt det vita är byggd av rött tegel. På
kyrktorget åt vi lunch - tapas. En lika slingrig väg 
tillbaka ner mot havet för att så småningom ta oss 
hem till Nerja. Det gick bra. Kustvägen var i det 
närmaste spikrak mellan mer eller mindre nya hus. 
Hotell eller privat vet vi inte. Satt på altanen efter 
ett besök på Supersol och njöt. Nu 28 grader! 
Facetimade med Magnus, som hittade vårt lösenord 
i vår bokhylla. Allt frid och fröjd. Klockan är snart 
tio och fotbollsmatchen pågår för fullt. Det är fyra 
idrottsplaner nedanför oss så det händer någonting 
hela tiden. 

Byn Frigiliana klamrar sig fast efter bergssidan.

Stillsamma välstädade gator

Byn Campeta med kyrkan mitt i byn.

Vovven skall följa med 
husse på vespan.

Trappor, gränder, 
blommor i Campeta.
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Torsdag 27 oktober 2016: Sol 28º

Solig morgon som fick ta tid. Vi gick ner till den närmaste och 
största stranden – Burriana. Nära och nära är alltid en subjektiv 
fråga. Backe upp och backe ner – mest upp - om U får tycka. 
En förvånadsvärd stor strand med många aktiviteter i 
grannskapet. Dit kommer vi nog att ta oss en dag. Man kan åka 
bil dit. Det finns parkeringsplatser på nära håll. Att sedan 
komma upp från stranden till önskad nivå tog på krafterna 
samtidigt som solen värmde skulten. 

Vi letade en trevlig lunchrestaurang men först behövde vi få tag 
på en butik som tillhandahåller kablar. Vi har inte heller kabel 
som kompar mellan kamera och dator. Många saker fallerar den 
här gången. Stress eller? Kabel hittades, likaså restaurang. 
Ännu en tapas lunch, denna gång på en bakgård i Gamla Stan. 
Mycket gott och trevligt. 

Burrianastranden

Längs gatan ner till stranden säljer 
grabben grönsaker från trädgården.

En del hålls hårt i koppel!

Tapas igen

Klättrade hemåt för en SMS 
kontakt med kompisen Hans ang. 
AppleTV uppkoppling. Han visste 
att det stora Apple eventet i 
Californien skulle sändas i em. Då
blev det bråttom med den 
uppkopplingen. Vi hann till 
Supersol för att handla och kom då
över färsk tonfisk till ett kanonpris. 
Köpte 6 hg för 6 euro. Det visade 
sig att det räcker till en lunch 
också. Eventet gav mycket för den 
som är i inhandlingstankar. Mycket 
att tänka på. Tonfisken blev god 
och det är fortfarande varmt ute fast 
kl snart är 23. En bra dag.
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Fredag 28 oktober 2016: 27º sol och blåst.

Idag vändes kylaren mot öster. Byarna (de liknar mer städer i 
våra ögon) Herradura, Almunecar och Salobrena skulle 
besökas av oss. 

Vi startade med Herradura. Och varför åkte vi dit, förutom att 
den låg efter vägen. Jo, vi hade läst om resor med 
långtidsboende som förlades dit. Vi följer nog inte med. Det 
var en rätt död och tråkig stad.

Almunecar lockade med samma sak. Den var betydligt mer 
inbjudande. Vi åkte runt, parkerade och gick och gick utan att 
veta vart. Vi hade ingen lokal karta och inte heller hittade vi 
någon turistinformation. Plötsligt stod vi utanför saluhallen 
och då var lyckan fullständig. Förutom frukt och grönt, kött 
och fisk hittade vi en karta. Hungriga! Av en händelse kom vi 
via trånga gator och gränder ner mot havet och en vanlig 
strandrestaurang. Den såg rätt tråkig ut, men vilken mat! Vi 
blev mer än mätta på en delad husets sallad melon, färskost, 
nötter, russin och honung. Sanslöst god. Därefter åt vi musslor 
– en variant på Moules Marinier. Lika god som förrätten. 

Saluhallen i Almunecar

Gågata i Almunecar

Nästa mål var Salobrena ännu en söt liten stad/by. Vi kom dit 
under siestan. Lite sömnigt intryck. Kanske vi borde ha åkt 
högre upp i byn. Vi vände hemåt.
Vi tog autovian (motorväg – ej avgift) hem. Vilket vägbygge 
och vilket dramatiskt landskap! Hemma, läste, åt och laddade 
upp för kvällens nöje på Nerja Club. 60-70-80 tals musik med 
en live sångare, som var bra. Vi tog en svängom - den första 
på flera år. Strosade sen hem genom en mörk och ganska tyst 
stad.

Lunchmaten på La Terre i 
Almunecar – mkt god!

Strax öster om Nerja efter väg N340 
ser man denna gamla och vackra 
akvedukt.



Lördag 29 oktober 2016: Sol och 23º

Strålande sol, klarblå himmel men blåsigt. Första 
promenaden gick till Supersol för att bunkra inför 
helgen. Det är stängt i affärer på tisdag –
Allhelgonadagen. 

Med en kopp kaffe i benen gick vi vidare till Iranoz
för att bidra till att göra måltiden hel. Dvs vininköp. 

Resten av eftermiddagen tillbringade vi på vår 
balkong tillbakalutade med en bok. Solen blev tidvis 
så varm att det blev svårt med koncentrationen. En 
härlig eftermiddag. Man behöver stanna upp och ta 
det lugnt ibland, inte bara jaga nya upplevelser.  

En fantastisk måltid bestående av stora, färska räkor, 
avokado från marknaden, rostat bröd mm och vin på
druvan Albarino. Gott! De stora räkorna kan vi gott 
köpa fler gånger. 

Såg delar av Moreus och Skavlan innan vi ställde 
tillbaka klockorna och gick in i vintertid. Det känns 
mörkt.

God morgon Nerja!  Osannolika färger när solen reser 
ur havet. 

Söndag 30 oktober 2016: Strålande sol och 23º

Första vintertids dagen. Var igång tidigare än vanligt. 
Marknadsdag. Ingen tisdagsmarknad med allt. Idag är det 
ett jätteloppis. Vägen dit var mycket kortare än sist. 
Mycket folk, roliga saker men för litet utrymme att få
med hem. På hemväg nerför backen hittade vi en liten 

butik med smarriga godbitar. Det blir bra till kaffet både 
idag och imorgon. Läsning på balkongen för U 
redigering av bilder för L i väntan på att värmen skulle 
ge sig en aning. 
Ut på promenad. Ett långt besök på kyrkogården där det 
förbereds inför allhelgonadagen på tisdag. Familjens 
gravplats målades, färska blommor, ljus,… Traditionerna 
både lika och olika våra. En rundsväng på dryga timmen 
gav oss matlust. Bakad potatis skulle tillagas i en ny helt 
främmande ugn. Varmluft och ånga. behöver vi det? 
Snällt fyllde vi på vattenbehållaren lite nu och då. 
Potatisen blev kanon tillsammans med vitlökssmör och 
den färska kycklingen som Supersol tillhandahöll. Vi 
skyndade oss en aning för att hinna se Allt för Sverige, 
men det programmet får inte visas utanför Sverige. Vi 
såg Babel och Rapport istället. En lugn och fin dag. 

Söndagsmarknaden = loppmarknad.

Dagen före Allhelgonadagen pyntas och 
smyckas gravarna.



Måndag 31 oktober 2016: Sol/moln 21º

Kl 11 var det dags för kulturrundan. Igår när vi passerade 
den gamla saluhallen såg vi att den var omgjord till 
utställningslokal. FOTOUTSTÄLLNING! Lyckan var 
fullständig. Det var dagens första mål. En fototävling 
mellan fyra engelsktalande klubbar i området. Det var små
kopior, men det är intressant att se att motiven lika gärna 
kunde ha varit från hemmaplan. Blommor, växter, djur och 
natur. Nästa stopp blev på museet. Där är det fritt inträde på
måndagar för EU medborgare. Det som lockade var en 
utställning från Nerja grottorna. I grottorna får man inte se 
allt så därför visas det en del på museet. Säkert väldigt bra 
om det inte hade varit så mörkt. Det var med livet som 
insats, som vi gick runt där. Vi passerade Boka Nerja och 
AHN på hemvägen. Det är en samlingspunkt för 
skandinaver om man behöver hyra, resa eller annan 
förströelse. Hemåt till fika och syndigt goda bakverk från 
igår. Tur att vi har stått på fötter i tre timmar. Njöt sedan på
balkongen med bok och Magasin till solen försvann och det 
blev kallt. 

Fototävlingen

Nerja Museum, konstutställning

Tisdag 1 november 2016: Bleke och 24º

Idag är det helgdag i Spanien - Allhelgonadagen. Allt är 
stängt. Här inleddes dagen tidigt av någon konstig 
anledning. Div. hushållsarbete utfördes och det kändes 
riktigt bra. Efter det kunde vi gå ut i stillheten. Vi hade 
som mål kyrkogården igen, för att se all blomsterprakt. Så
många människor hjälps åt att smycka gravarna. Ja, det är 
ju inga gravar. Det är höga väggar (5 våningar) med ett 
hål på ca 70x60 cm där man ställer in urnan/urnorna. 
Framför det kommer minnestavlan och sen  ett glas. Detta 
pysslar de med. Målar, tvättar fönstret och inte minst 
arrangerar blommor. På den här kyrkogården fanns 8 
väggar + en långvägg. Att gå där kändes mäktigt. Och 
väldigt berörande! På em. tog vi bilen för att undersöka 
andra bostadsområden än vårt. Om läget nära havet är 
viktigt, är det få som har utsikt, har man utsikt, är det 
långt till havet. Vi bor nog rätt bra. Det blev plötsligt inte 
så långt till Europa balkongen (Nerjas centrum nere vid 
havet). 

På kyrkogården pyntas, minns och träffas släkt 
och vänner. Lite folkligt och mycket berörande. I områdena längre upp efter Nerjas sluttningar är det brant 

och lååångt ner till centrum. Buss 1ggr/timme.



Onsdag 2 november 2016: Sol/soldis och 21º
Idag är långa bilfärdens dag. Väckarklockan ställd på 7. Vi skall 
bege oss till Almerida, för att få se hur kuststräckan ser ut. I 
början är det ett mäktigt landskap med alla berg som gräver sig 
ner mot kusten. Sen! Stora blaffor av plast som täcker marken. 
Det är växthus. Över, över, över allt. Vi undrar vad som odlas 
där. Och hur ekologiskt det är. Vi bedömde att 75% av markytan 
är täckt av detta. Det ser ut som ett böljande hav av plast. Inte 
snyggt. Staden Almerida är en stor stad på alla sätt och vis (150 
000 inv.). Mycket folk, höga hus och livlig trafik. Vi gick 
många steg och av en slump hamnade vi på två
fotoutställningar. Den ena på konstskolan, ett väldigt vackert 
hus, den andra på Andalusiens fotocentrum. En öl med 
tillhörande tapas förgyllde vårt besök i staden.  32 mil senare 
satt vi åter på vår balkong och gjorde en tillbakablick av dagen. 
Nerja är finare
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En av utställningarna i Andalusiens Fotocentrum. 
Fantastisk lokal och bra bilder. Bilden ngt. beskuren.

Alla dessa plastväxthus. Stora som fotbollsplaner och 
tusenfalt av dem. Obeskrivligt fult. Viktigt för regionens 
tillväxt men … Från ungefär staden Motril i väst till 
Almeria i öst. Vi var aldrig längre västerut så där vet vi 
inte hur det ser ut.



Torsdag 3 november: Mest mulet och 25º

En långsam morgon, bytte sängkläder, läste tidningen, 
mail och FB och fick veta att de ska släppa tomter i 
Kolbäck. På cementgjuteriet fram till Koltrasten. Mer 
info på nyåret. Dagens mål för vandringen var västra 
delen av gamla staden. Vi åkte där med bilen 
häromdagen och det såg intressant ut. Vi gick ända ner 
till havet för säkerhets skull och upptäckte att det finns 
en kort strandpromenad där. Vi trocklade oss via 
smågator och landade på ett typiskt litet spanskt torg. 
Som gjort för en öl och några oliver. Där pulserade livet 
av vad vi tror inte bara turister. Gatorna kantas av små
intressanta butiker. En helt osannolik, som vi kanske 
återvänder till. In på Mercadona och inhandlade 
marinerade kycklingmedaljonger till kvällens sallad. Vi 
köpte även vykort, som ska skickas till våra närmaste. 
Det blev tre timmar på fötter och drygt 10000 steg idag. 
Det mulnar över havet. Ska vår tur med vädret vändas? 
Det ser ut att bli kallare och i en positiv stund kan vi 
säga att det blir bra att pröva på hur det är här i februari. 

Är bilen felparkerad blir det böter och bortforsling!!

Fredag 4 november: Mest mulet och 23º
Dagen startade med en tur med dramaten till Supersol. Det gäller att vara ute i tid om man vill komma över 
stora räkor 40/60 till bra pris. Det borde vara många som har samma mål. Fredagsmys med gigantiska räkor 
är inte fy skam. Vi hinner med en fredag till. Efter kaffet vände vi näsan ner mot havet genom en annan del 
av stan. Små gator, torg, en kyrka mitt i byn, barer och restauranger i varje gathörn. Här kändes det allt annat 
än turistiskt. Vi hittade ett härligt tankställe efter vägen med utsikt över Balkongen. Öl och tapas smakade 
bra. Främst tryffelrisotto. Tyvärr blåste det väl mycket, men det var ett behagligt väder att promenera i. Vi 
började läsa lägenhetsannonser med nya ögon. Kul att hitta något i den delen av stan. Vi får leta adresser och 
gå och titta. Fredagsmyset med en Albarinjo smakade bra, men Skavlan hakade upp sig alldeles för mycket 
(TV-sändningen). 

Balkongen från väster



Lördag 5 november 2016: Mulet 22º
Idag sprang vi ikapp det utlovade dåliga vädret. Regn 25 mm. 
Väldigt mörka moln över bergen. Fort ut med sopporna. Räkskal 
från igår är inte fräscht att spara på. Inget regn kom. Vi hinner nog 
en promenad också. Gick ner en ny väg . Vi ville hitta 
strandpromenaden nedanför Balkongen. Det gjorde vi. Det var bara 
det att vi fick gå samma väg tillbaka. Det blev en annan upplevelse 
att se Balkongen nerifrån. En runda i stan. Inget regn men skön sol 
till och från. Vi hittade en bar på ett hörn där vi kunde ta en dryck 
och gratis tapas. Det var en ny upplevelse. Ta något drickbart vid 
eller i närheten av bardisken, så får du en tapa. Men du måste säga 
till. Tack för det. Vi gick hem och inget regn. Tog kaffe på altanen. 
Då kom regnet. I två minuter ungefär. Sen var det skönt ute. Såg 
Moreus på kvällen efter en god kycklingsallad.

Söndag 6 november 2016: Strålande sol men blåsigt, 19º
Idag skulle vi åka till en bergsby mellan Nerja och Malaga hade vi 
tänkt. Perfekt väder för det. Vi åkte kustvägen till Torre del Mar 
och svängde där upp mot bergen. Målet var en by som heter 
Comares, som lär vara mycket värt ett besök. På håll ser den ut 
som en gräddskvätt högst uppe på ett berg. Det var en riktig 
gräddskvätt. En vit by med trånga gränder. Prydlig med blommor 
på rätta ställen. Stenlagda gator med inlagda fotspår, som visar vart 
man ska gå. På många ställen bestod gatorna av trappor. Där kan 
det inte vara lätt att leva om man tänker på nivåskillnaderna. Byn 
ligger på 735 m ö havet och har 1600 inv.  Bästa utsikten var från 
kyrkogården, så där tillbringade vi en god stund. Vi gick runt hela 
byn och blev indragen i ett hus av Maria, som ville sälja saker till 
oss. Vi köpte dyra fikon, som var väldigt goda. Belöningen blev en 
öl och varsin tapa på torget. Billigt! Nu när vi har lärt oss knepet. 
Vägen upp och ner till denna by var en skönhetsupplevelse. 
Fruktodlingar på bergssidorna hela vägen. Grafiskt utplacerade på
terrasser. Avokado, apelsiner och citroner var det vi mest såg. Och 
massor av olivträd. Det var en fantastiskt vacker färd, en av de 
vackraste vi har upplevt. När vi kom hem smakade kaffet på
balkongen gott.

Svenska affären i Nerja

Utsikt över Comares
från kyrkogården

Fotsteg i gatorna 
leder oss på rätt väg!

Baren i Comares
hade både öl och 
tapas!



Vilken dag! Allt prat om snö i Sverige gjorde att vi också ville se snö, fast på
avstånd. Vi åkte mot Motril, svängde av norrut mot omtalade bergsbyar. Den 
första var Orgiva, men den åkte vi bara igenom. Nästa Pampaneira, känd för

Mot en av Spaniens högst belägna byar Trevelez. Den ligger på ca 1476 m.ö.h. Det är egentligen tre byar 
som ligger ovanför varandra. Vi besökte naturligtvis alla, men stannade i byn längst ner, där vi hittade ett 
alldeles utsökt spanskt värdshus – Meson Joaquin - som förutom mat serverade en sprakande och värmande 
brasa. Vi åt naturligtvis deras kända torkade skinka först och sedan kanin. En av Spaniens nationalrätter. 
Maten smakade mycket bra och bemötandet var superbt. Mätta och belåtna startade vi återfärden på 11 mil 
genom en hisnande natur. Tänk vad som finns och att människor bor och brukar marken här. Beundransvärt. 
Vi var hemma precis när mörkret började sänka sig över havet. 

Vilken dag!

Måndag 7 november 2016: 9 - 21º och sol (temp. beroende av var vi var)

sitt hantverk. Vi stannade och upptäckte en alldeles fantastiskt söt liten by vars gator var kantade med olika 
hantverk. Mattor, kläder, väskor, skinkor och inte minst en chokladfabrik. Där fanns mycket att titta på och 
provsmaka. Vi köpte choklad och i grannbutiken, lokalt producerat vitt sött vin. Genom byn, mitt i en smal 
gata, rann en vattenkanal mellan husen. Där gäller det att vara stadig på foten, framför allt i mörkret.

Trevelez – de torkade skinkornas by Skinkor i värdshusets tak Inleder med lufttorkad skinka

Nyfallen snö över Sierra Nevada Råvaran anländer för lufttorkning i Trevelez



Tisdag 8 november 2016: Sol, blåst och 19º i 
skuggan, men mycket mer i solen på balkongen

Vi tog en tur till tisdags marknaden. Det är fantastiskt att ha 
en marknad bara några backar upp från huset. Och vilken 
skillnad på flåset idag och första dagen. Skönt att 
vandringarna gör nytta. Vi handlade frukt och grönt och en 
liten svart väska, made in China. Kul. Resten av dagen 
alternerade vi mellan balkongen och inne. Det var otroligt 
varmt här i solen och i lä. Det var så att vi behövde ta 
skydd. När vi sedan kom utanför dörren mot norr, behövdes 
dunjackor. Vi höll oss på solsidan hela dagen. Nu märks det 
att temp. har sjunkit markant. Det är höst.

Ännu en larvigt vacker gryning

Onsdag 9 november 2016: Halvklart och ca 20º

Vi åkte iväg till Motril för att besöka romfabriken. Vi kom för 
tidigt, så vi var välkomna tillbaka till kl 13. Under väntetiden 
gjorde vi en tur i Salobrenas gamla stad. Vi försökte ta oss upp 
till toppen via supersmala gator och med ett hjärta i 
halsgropen, färden avbröts. Det var smalt! En öl och en tapas
och ett samtal med barkillen, som hade varit i Stockholm och 
besökt taxichauffören Susanne. Men fy så kallt det var där, 
tyckte han. Vi återvände till Ron Montero och nu blev vi 
insläppta av Carmen. Länge såg det ut som om vi skulle bli de 
enda på den engelska guidningen, men det kom ett franskt par 
som också ville vara med. En mycket trevlig och informativ 
stund. Inte visste vi att Columbus tog med sig sockerrör 
härifrån till Amerika och inte tvärtom. Melassen importeras 
idag, destilleras i Salobrena och förädlas i Montril enl. solera
metoden.  Den franska killen var biltestare i Arjeplog på
vintrarna! Där fick vi ett extra samtal kring bilar, Arjeplog och 
Silvermuséet. 

Kommers på tisdagsmarknaden

Guiden Carmen på romfabriken Ron Montero.



Torsdag 10 november 2016: Sol och 21º

Vilken vacker morgon. Vi gick ut starkt med torsdags 
städning. Som hemma. Belöningen - ett återbesök i Frigiliana. 
Den här gången parkerade vi mitt i centrum. Till vår stora 
glädje backade en bil ut precis när vi kom vid entrèn till 
marknaden. Ibland har man flyt. En vanlig ”tisdags marknad”, 
här på en torsdag, med lite frukt och grönt och mycket annat. 
Efter besök på turistbyrån traskade vi efter karta uppför 
trappförsedda gator i trånga gränder, tills vi kom högt upp. 
Perfekt ställe för lunch. Bl.a. gratinerad getost. Vi fortsatte att 
gå i trappor tills vi var vid bilen igen. En jättesöt by med 
mycket blommor och grönt vid husen samt mycket folk. En 
levande by som fick upprättelse sen förra besöket. Då var vi i 
fel del. Hemfärd via Torrox och havet. En skön stund på vår 
balkong, där vi sammanfattade en mysig dag i en mysig by. 

Fredag 11 november 2016: Sol och ca 21º

Helghandling, go fika och sedan en fotvandring i nya kvarter. 
Ner mot Paradorområdet. Här låg det många, fina, stora 
villor. Mitt i alltihop stora höga EDF-hus, som förmodligen 
skymmer utsikten rejält. Om jag bygger nytt, vad kommer 
sen på andra sidan gatan? Det gäller att vara förberedd. Vi 
kom på att det finns matställen, som vi har tänkt besöka, men 
tiden börjar bli knapp. Pinocchio är ett sånt och där ska vi äta 
tryffel risotto/pasta. Sagt och gjort. Vi gick dit. Portionerna 
var stora och goda.  Avslutade på sherryhörnan innan vi 
påbörjade vandringen hemåt. Ca 11000 steg idag gör att vi 
känner oss ganska nöjda. Nu gäller det bara att få plats med 
langostinos ovanpå tryffeln. Det lyckades.

Lördag 12 november 2016: Sol och ca 19º

En solig promenad till Calle Pèrez med omgivningar. En livlig 
del av stan med många människor. Främst engelsk talande. 
Det är nog mest sådana och nordbor som är 
turister/säsongsboende här. Balkongen fick besök. Det 
saknades någon bild i rätt ljus. Hoppas den togs där. 
Sherryhörnan lockade på hemvägen. Efter kaffet tog vi bilen 
och åkte till grannbyn Maro. Den ligger österut, men nära. En 
rätt typisk vit by med utsikt över odlingar och hav. Det skyade 
ihop vid fyra, så stunden på balkongen blev inte lång. Vi 
slängde en blick på vinkelhusets baksida där solen ligger från 
ca 12. Där satt några på loftgången med kvällsdrinken. Då har 
ju vi det mycket bättre. Sol från morgon till ca 17 när den 
dyker ner bakom grannhusets tak. Näst sista kvällen här. Det 
hade gärna fått vara längre tid kvar. Leonard Cohen sjunger 
just nu. Lagom nertonat och dämpat. Lite sorgligt.

Ny klänning på marknaden?

Backigt och väldigt vackert i Frigiliana

Lunch med utsikt över stad och tak



Söndag 13 november 2016: Halvmulet 18º, 

Fars dag och Krister har namnsdag.

Sista dagen i Nerja. Vi har blivit fångade av 
staden. Inte vet vi när och hur, men dock. Sista 
dagen besökte vi Burriana stranden och gick efter 
havet. Idag var mycket stängt och öppnar inte 
förrän i dec – jan. En lång och härlig strand med 
härlig nerförsbacke till havet, men ack så tungt 
uppför på hemvägen. Vi tog bilen.  

På em avslutade vi vår vistelse med en tapas
runda som sen lunch. Runda baren, sherryhörnan 
och ett helt okänt ställe efter hemvägen. Nio 
tapas, lika många glas vin för knappt 200 kr. 
Mycket prisvärt. Nu sitter vi och sammanfattar 
vistelsen och det är enbart positivt. Frågan är när 
vi återvänder. För det gör vi. Förr eller senare. 

Måndag 14 november 2016: Sol 21º

Hemresedag. Packa det sista, städa undan, bära ut 
de sista soporna. Planet hem gick strax efter 
18.00. Tack och lov var det välskyltat till 
flygplatsen, vår GPS ville inte läsa in den 
adressen.

Landade på Arlanda framåt midnatt. Kallt! 
Massor av snö! Hemma i huset vid 01.30. Nästan 
ingen snö.

Burrianastranden med några små fiskebåtar som vinschas 
upp på stranden

Strandrestaurangerna förbereder dagens lunchmat över 
öppen eld.
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