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Een adembenemende natuur en pittoreske bergdorpjes. Het ziet er uit als
een heel andere wereld en
het ruikt zelfs zo. Voor de
Nederlandse Judith en
Maurice Bogers is het ondertussen een bekende wereld. En ze laten geïnteresseerden er graag kennis
mee maken. Ook via de
mond, want er gaat altijd
een picknickmand vol met
eigengemaakte Spaanse
heerlijkheden mee.
Het Spaanse avontuur van Judith en Maurice begon met een
wat lange vakantie. Maar al snel
werd duidelijk dat ze een veel
langer verblijf op het Iberisch
schiereiland helemaal geen
probleem zouden vinden. Ze
kwamen terug om in Álora voor
een Belgisch echtpaar een bed
& breakfast te runnen en na een
jaar wilden ze helemaal niet
meer terug.
Ondertussen is Andalucian
Outback een feit. Onder andere
vanuit zijn interesse voor de natuur, verkende Maurice vanaf
de eerste dag de omgeving.
"Daardoor kon ik gasten in het
bed & breakfast altijd goede tips
geven om de omgeving te verkennen," vertelt Maurice. "Over
de mooie plekjes die ze gezien
moesten hebben. En zonder
uitzondering kwamen ze 's
avonds enthousiast terug." Die
kennis over de omgeving wordt
nu op een andere manier overgebracht. Bogers kocht een
Landrover en gaat nu met gasten op stap, waarbij die bijzondere plekjes worden aangedaan.
"De picknickmand wordt 's
morgens met allerlei streekproducten gevuld en dan gaat hij
op stap voor een verrassings-
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Verlaat de gebaande
paden met een 4x4
Verrassende dagtochten vlak achter de kust van Andalusië
komt hij op plaatsen, waar de
meeste bezoekers van het gebied nooit komen. Zonder dat
het gevaarlijk wordt of zo. Dat
moet ook wel gezegd worden."
Met hun bedrijfje richten Judith
en Maurice zich op mensen die
een dag lang iets bijzonder willen doen en zien. Dat kunnen
mensen zijn die toevallig in de
buurt zijn maar ook mensen die
speciaal vanwege cultuur en natuur naar Andalusië komen.
"Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat mensen speciaal voor
een dagje Andalucian Outback
het vliegtuig naar Spanje nemen," realiseert Judith zich.
"Om die reden hebben we ook
afspraken gemaakt met andere
Nederlanders die hier in de
buurt zijn neergestreken. Op
die manier kunnen mensen
complete arrangementen boeken."
tocht," vertelt Judith. "De mensen die meegaan kunnen wel
aangeven of zij bijvoorbeeld
vooral in cultuur of natuur geïnteresseerd zijn. Zo kan de gekozen route afgestemd worden op
wat mensen graag willen. Maar
toch blijft er altijd een verrassingselement in zitten. Persoonlijk en verrassend. Zo moet
een dag zijn en dat willen we
ook zo houden."
Bij elke dagtocht komt een vier-

tal thema's aan de orde; gastronomie, natuur, cultuur en actief. Wel worden er vijf verschillende routes gereden en kunnen de accenten in de thema's
worden aangepast aan de hand
van de interesse's van de gasten. Afhankelijk van de gemaakte keuze worden met de gasten
de meest afwisselende landschappen bezocht, kan een prehistorische grot worden bekeken of kunnen deelnemers ook

zelf gaan klimmen of fietsen.
Bijvoorbeeld.
De tochten die Bogers met zijn
gasten maakt zijn avontuurlijk
maar wel heel toegankelijk.
"Het is voor iedereen goed te
doen hoor," klinkt het geruststellend. Judith vertelt dat per
tocht ongeveer de helft over
normale wegen gaat. "Voor het
overige neemt hij wegen die alleen met een terreinauto begaanbaar zijn. Want daardoor

Hollandse
gastvrijheid
in Andalusië
Verschillende low-cost carriers vliegen vanaf Nederlandse, Duitse en Belgische
vliegvelden op Malaga. Vaak
loont het de moeite om eens
te kijken hoeveel een vlucht
met vertrek vanaf de Duitse
luchthavens Weeze, Dortmund of Dusseldorf kost.
Verblijven in een Bourgondisch bed & breakfast, een
vakantiehuis of appartement of in een Finca gelegen
in een olijvenboomgaard...
Allemaal met een Nederlandse gastheer of gastvrouw.
Tijdens een geboekt verblijf
o.v.v. Andalucian Outback
wordt u opgehaald door
Maurice Bogers om naast de
droomlocaties een dag op
route mee te gaan door het
andere Andalusië met zijn
natuur en Spaanse picknick.
Alles op geheel persoonlijke
wijze!

Informatie betreffende
de arrangementen zie
www.andalucianoutback.com

