Hitta på när man är i Polopos!
Omgivningen runt Polopos är bergig med massor av vandringsleder i alla
grannbyar.
Inte långt från Polopos hittar man ett vinmuseum där man kan äta gott, titta i
muséet samt köpa med sig fina viner! Rekommenderar att man bokar bord. På
väg dit kan man besöka flertalet vinproducenter. (Bodegas)
I Almeria som ligger ca. en timme med bil mot öster finns förutom en historisk
fin stad även en fin borg att besöka. Alcazaba heter den och är en perfekt
dagsutflykt tillsammans med själva staden.
Bara en bit från Almeria ligger området där alla spagettivästern filmerna
spelades in, bl.a. Clint Eastwoods och Trinity filmerna av regissören Sergio
Leone. Där kan man besöka många inspelnings platser och vissa har bevarats
som Vestern Leone och vissa rena nöjesfält som Fort Bravo och Mini
Hollywood. Finns mycket att besöka i denna omgivning.
Cabo de Gata som är ett naturreservat, där det också finns några
inspelningsplatser men som är mest känd för sin natur. Underbar badstrand
och inte minst fyren på udden som är värd att besöka. Mästarnas Mästare
2017 spelades in här.
Till Granada tar det ca. en timme och där har man bl.a. Alhambra och efter
ytterligare en halvtimme är man uppe i skidorten Sierra Nevada!
Närmaste stad är Motril som är en halvtimma från huset med trevlig
stadskärna och mängder med affärer. Området kallas för Spaniens Cuba för
här odlades sockerrör innan det kom till Cuba och Amerika med ett fint
museum, väl värt att besöka! Det finns en Rom fabrik som man kan besöka
och provsmaka och köpa fin rom.
En liten bit bortom Motril har man Salobreña, underbar vit by på en kulle med
ett borg längst upp. Ytterligare en liten bit bort finns Almuñécar som är en
populär turistort med massor av sevärdheter.
Kör man kustvägen till Motril har man mysiga byar med fina stränder som ex.
Calahonda samt en underbar badstrand vid namn Playa La Rijana.
Fortsätter man åt väster kommer man till Nerja som är Europas balkong och
ovan motorvägen den berömda grottan.

