TUR NR. 28.
Castillo Benthomiz
Turen starter i byen Arenas.

Højdemeter:

Ca.310 m.

Længde tur:

Ca. 5,5 km.

Varighed:

Afhængig af hvor lang tid man tilbringer oppe på borgruinen ca.2,5 timer.

Sværhedsgrad:

Turen er let. Foregår på grus og asfaltveje.

Udstyr:

Travesko eller sandaler og en flaske vand.

Gennemført:

August 2014.

Turen er en frem og tilbage tur.
Start ud i Torrox og kør til byen Arenas via Velez Malaga.
Turens mål er den gamle Maurerborg Castillo Benthomiz.
Man ved at borgen blev erobret af de kristne styrker i 1487 dog uden kamp.
Borgen er absolut et besøg værd. Der er tydelige rester at borgmure med brystværn deroppe og man skylder
sig selv at følge konturerne hele vejen rundt for at få en ide om hvor stor borgen har været.
Udsigten fra borgen er selvsagt formidabel.
Bemærk at det er muligt at kører op til borgen, der ligger villaer umiddelbart udenfor borgen.
Borgen er brugt som dramatisk element i bogen, ”Når solen forsvinder” af Bødker & Bruun.
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B1
Når man kører igennem
Arenas ser man dette skilt
mod borgen: Castillo
Benthomiz.

B2
Vejen op til borgen
foregår delvis på grusvej.

Vi skal herop.
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B3
Der er skilte hele vejen op.

B4
På toppen skal man dreje
ind til venstre.
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B5
Op af vejen og ligeud til
man rammer
borgområdet.
Hvis man er kørende
anbefaler jeg at man går
de få hundrede meter hen
til borgen herfra.

B6
Der er en vejrstation på
toppen.
Gå ikke op af trapperne til
stationen, men fortsæt af
grusstien ind i området.

4

B7
Hele området er bevokset
med mandel- og
oliventræer.

B8
Der er borgrester hele
vejen rundt.
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B9
Udsigten er formidabel.
I baggrunden ses Arenas.

B10
Når du har set nok går det
stejlt nedad til Arenas og
bilen.
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