VAKANTIEHUIS JALON
VAKANTIE OP MAAT
27 NOVEMBER – 4 DECEMBER 2016
ZONDAG 27 NOVEMBER
Na aankomst op vliegveld Valencia op weg naar Vakantiehuis Jalon.
Helaas liet de zon het afweten en leek het net ‘Hollands weer’ met dat verschil
dat de temperaturen wat hoger liggen en het landschap er met al de bergen
toch wel anders uitziet.
Halverwege de rit wordt er opeens geconstateerd dat de heren de rollator zijn
vergeten op te halen?
Dit gaan we later uitzoeken, want terug naar de luchthaven is toch net iets ver.
Aangekomen in Vakantiehuis Jalon zijn eerst de slaapkamers verdeeld en werd
de bagage uitgepakt. Om 18.00 uur is het nog licht, dus werd gelijk het uitzicht
bewonderd!
Onder het genot van tapas en een welkomstdrankje werd de vakantie ingeluid.
MAANDAG 28 NOVEMBER
De eerste nacht is goed bevallen. Doordat vakantiehuis Jalon op 270 meter
hoogte ligt, wordt er meestal goed geslapen en dat was ook nu het geval.
Om 10.30 uur eerst op pad gegaan richting supermarkt voor de boodschappen.
Een Spaanse supermarkt is toch altijd anders dan een Nederlandse en welk
brood ga je nu kopen ….., een dat besluit snel werd genomen.
Na de boodschappen thuis opgeruimd te hebben, zijn we op zoek gegaan naar
een restaurant om te lunchen. Het eerste restaurant was helaas dicht,
maandag, maar een volgend werd snel gevonden.
Na de menukaart bestudeerd en vertaald te hebben, is besloten om het ´menu
del dia´ te bestellen. Dit bestaat uit een voor’, hoofd’ en nagerecht.
Een glas vino tinto of ‘tinto de verano’ (rode wijn aangelengd met casera (soort
sprite), mag bij een Spaanse lunch niet ontbreken!

Omdat het een beetje regenachtig was hebben we na het eten een rondrit door
de bergen gemaakt.
Wat een mooie uitzichten!!!
Na een flinke klim (met de auto) uitgekomen bij het vliegveld midden in de
bergen waar in de zomer maanden de blushelikopters en –vliegtuigen staan.
Op het hoogste punt uitgestapt en ons laten verwonderen door het geweldige
uitzicht!

Onderweg kwamen we nog langs een opvangplaats voor geiten en schapen.

Thuis aangekomen bleven we genieten, maar nu van een mooie zonsondergang.

DINSDAG 29 NOVEMBER
Na het ontbijt zijn we via de N-332 richting Altea gereden om naar de markt te
gaan.
Onder weg kwamen we nog een Russische Kerk tegen en daar zijn we uiteraard
eerst even naar toe gegaan.
Helaas konden we de kerk niet in, maar buiten was er genoeg te zien.
Na een ‘rondje om de kerk’ nog even in het winkeltje gekeken en uiteraard een
paar foto’s gemaakt.

Vervolgens naar markt in Altea gereden waar we ruim een uur gelopen hebben.
Van daaruit op weg naar het oude gedeelte van Altea. In dit kunstenaarsdorpje
staan een heleboel kleine huisjes en zijn er hobbelige straatjes.
Omdat het hoog op een berg ligt, moesten we nog een paar flinke trappen
opklimmen. Boven gekomen genoten van het uitzicht.
Helaas was de kerk gesloten toen we na de lunch deze van binnen wilde bekijken.
Om 16.00 uur zou de kerk weer open gaan, maar typisch Spaans, was de kerk om
16.30 uur nog steeds niet open.

Woensdag 30 november
Af en toe laat de zon zich zien en gaat het steeds meer op Spanje lijken.
Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het chocolademuseum in Villajoyosa!
Hier wordt het bekende merk Valor gemaakt.
Na een film over het ontstaan van de chocoladefabriek en een bezoek aan het
museum, gaan we een kijkje nemen in de fabriek zelf. Veel grote machines en
veel chocolade. De zoete geur is op heel het terrein te ruiken.

Het ‘chocolademeisje’

Verschillende soorten cacao

Benidorm mag niet ontbreken op het lijstje van wat we gezien hebben, dus op
naar Benidorm.
Allereerst typisch Spaanse tapas gegeten in een restaurant.
Even langs de toonbank lopen en aanwijzen welke tapas je wilt eten.

Daarna nog heerlijk op een terrasje gezeten en op weg naar de auto kwamen we nog
een hele horde witte duiven tegen.

DONDERDAG 1 DECEMBER
Vandaag richting Moraira en El Portet gereden voor de ‘zoveelste’ lunch.
De zon liet zich van haar beste kant zien en het grootste deel van de lunch
hebben we in de zon gezeten.
Onvoorstelbaar om op 1 december buiten te kunnen lunchen!!

Via de kustweg richting Calpe gereden en de rots die we steeds van grote
afstand hebben gezien, kwam steeds dichterbij en werd steeds groter.

De vissersboten waren al binnengelopen en hadden net hun vis uitgeladen.

Even in het viswinkeltje wezen kijken wat er vandaag allemaal gevangen is in de
Middellandse Zee:

VRIJDAG 2 DECEMBER
Onderweg naar Denia, eerst maar eens even ‘een sinaasappeltje gescoord’!
Plukken, doorsnijden en opeten. Verser kan toch niet!!

Voor de lunch hadden we de keus of ‘typisch Spaans’ of ‘onbeperkt wokken op
z’n Spaans’. Het werd de Spaanse wok!
De lamskoteletjes en de gamba’s waren goed gebakken en smaakten heerlijk!!
Het ‘kopje koffie na het eten’ hebben we in de zon genuttigd bij Les Rotes waar
we nog een uurtje in de zon hebben gezeten en genoten hebben van het
uitzicht en het geluid van de golven.

Ter afsluiting richting Javea waar we naar Cabo San Antonio zijn geweest met wederom
prachtig uitzicht op de Middellandse zee.
ZATERDAG 3 DECEMBER
Zaterdag is ‘RASTRO-dag” in Jalon. Dit is een soort rommelmarkt van een paar
kilometer….
Een bezoek aan de rastro mag dus ook niet ontbreken. Na een uurtje slenteren over de
markt eerst een terrasje opgezocht om even uit te rusten om vervolgens in het centrum
van het dorp neer te strijken op het terras van ‘Casa Caty’, waar we eerst ‘Marisco
Gratinado’ en vervolgens ‘Cordero al Horno’ hebben gegeten. Het smaakte weer prima.
Het was zo warm dat de jassen uit konden! Na 2,5 uur verdween de zon achter de
gebouwen en zijn we opgestapt.
Daarna nog een rondje door de vallei ‘gedaan’ en langs de druivenvelden,
sinaasappelbomen en de vele amandelbomen gereden.
Bij de supermarkt nog wat laatste boodschappen gedaan en zo kwam deze laatste
vakantiedag ook weer ten einde.
ZONDAG 4 DECEMBER
Opstaan, ontbijten, douchen, inpakken, laatste kopje koffie en op weg naar de
luchthaven via de toeristische route.
Onderweg in Farvara nog een overheerlijke Spaanse hamburger gegeten en uitgebreid
bestudeerd hoe Spanjaarden hun zondag doorbrengen: met de familie en vrienden naar
het restaurant om te eten en drinken.
Laten wij dit nu ook in deze vakantie heel de week uitgebreid gedaan hebben 
De gasten afgezet op het vliegveld en na ze een goede reis gewenst te hebben afscheid
genomen met een “tot de volgende keer”.

