
       FINCA EL PINERO 
              Fruktodling      

Torsdagarna  
 13 oktober och 17 november 

Den gröna svepnaden av frukt- och grönsaksodlingar 
sträcker sig från Almuñécar upp till foten av Sierra 
Almijara. Hela Valle Tropical är som ett odlingscenter och det subtropiska 
klimatet är gynnsamt för mängder av frukter och grönsaker. De flesta 
gårdarna - fincas - eller cortijos - är småskaliga och familjedrivna och 
mycket av arbetet görs för hand.  
 
Under den här utflykten ska vi besöka en av fruktodlingarna i Torrecuevas ; 
Finca El Pinero. El Pinero ägs och drivs av Antonio Guerrero och hans familj. 
De har även en fruktaffär i stan; Fruteria Maria del Mar (hörnet Avenida 
Europa och Avenida Costa del Sol). 

Vårt besök börjar med en långsam vandring upp genom fruktodlingen då 
Antonio delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och eventuella 
bekymmer. Hans genuina kärlek till fruktträden är fascinerande!  
 
Väl uppe på toppen av odlingen slår vi oss ner på den hemmabyggda 
terrassen och avnjuter gårdens gudomliga frukter på dignande fat samt 
utmärkta charkuterier; både kallskuret och grillat från närområdet.  
Vin till maten ingår.  

Vi åker buss upp till Torrecuevas och ner över flodbädden. Därifrån är det 
ca 10 minuters promenad fram till El Pinero.  
Promenaden (ca 1/2 timme) genom odlingen är väldigt långsam, men i 
uppförsbacke. Om man har besvär med att gå, kan transport ända upp till 
terrassen ordnas, men under promenaden får vi en unik insikt i de olika 
fruktsorterna och får även provsmaka både det ena och det andra.               

Pris 40e   
I priset ingår busstransport, guidad visning i 
frukträdgården, lunch bestående av frukt från 
dignande fat och charkuterier såsom kallskuret och 
grillat från närområdet. 
Vin till maten ingår också!       
Bussen går 13:00 och vi är åter i Almunecar ca 18:00 
 
Sista anmälningsdag för 13 oktober och betalning är den 5 oktober och 
för resan den 17 november är sista dag 9 november. 
Därefter sker ingen återbetalning om inte platsen fylls av annan 
deltagare. 
Max 27 deltagare 

 


