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Vår utflykt till Alfas del Pi och Altea 4 oktober 
 
I fint utflyktsväder och med gott humör startade 26 medlemmar från Torrevieja 
och La Marina mot vårt första besöksmål i Alfas del Pi. Där ligger en 
skulpturträdgård ”Klein-Schröderparken”. Parken har fått sitt namn efter det 
holländska par som efter sin pensionering hittade en gammal förfallen 
apelsinplantage. Där byggde de sitt hus, planerade trädgården, restaurerade 
många hundra år gamla terasser, anlade vandringsleder och planterade palmer, 
cypresser, mullbärsträd, 400 rosenbuskar, 1000 liguster mm. Idag finns här många 
växter från Australien och Sydafrika. 
 
2012 installerade paret den första skulpturen och 2003 bestämde de sig för att 
öppna för allmänheten. Idag finns en permanent utställning med 33 skulpturer av 
framför allt spanska, holländska och tyska konstnärer. Några gånger om året 
kompletteras med tillfälliga utställningar. 
 
När vi kom fram var vi kaffesugna. Eftersom det fanns en bra plats att fika på inne i 
trädgården, hade vi nybryggt kaffe i termosar med. Goda muffins var inköpta hos 
bagaren i Santa Pola. Fikapausen började dock med en katastrof av mindre art. En 
av termosarna hade ramlat så illa i bagageutrymmet att allt kaffe skvalpade 
omkring på golvet där. Tur i oturen att plastkopparna vi fått med oss var ganska 
små så alla fick trots allt en kaffeslurk. 
 
I trädgården strosade var och en sedan runt i sin egen takt för att beundra 
konstverken och växterna. 
 
Sedan var det dags för nästa etapp och vi styrde kosan till Gamla Altea. Gamla stan 
i Altea ligger högt och allra högst ligger Plaza del Iglesia, Kyrkotorget. Däruppe 
finns en fin utsiktsplats över Altea och Albir, den vackra kyrkan med sina blå 
kupoler och ett antal barer och restauranger. Nedanför torget finns en labyrint av 
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smala kullerstensgator med vitkalkade hus, små butiker och ytterligare 
restauranger. Också här delade vi på oss. Några nöjde sig gott med ett glas öl eller 
vin och gott sällskap på någon av barerna medan andra besökte kyrkan och 
promenerade runt så att det kändes i benen. Ett och annat inköp gjordes också.  
 
Därefter intog vi en lång gemensam lunch på värdshuset El Fornet. De som ville 
kunde också åka upp till värdshusets egna terrass som har en ännu häftigare utsikt 
än den från torget. 
 
På hemvägen tog vi en avstickare norrut för att besöka den rysk-ortodoxa kyrkan i 
Altea Hills. Eftersom chauffören inte lyckades svänga in på avtagsvägen upp till 
kyrkan fick vi dessutom en extra åktur på den vackra kustvägen ända fram till 
Calpe, innan bussen kunde vända och så småningom svänga och köra upp till 
kyrkan, som ligger högt upp i bergen. Den extra åkturen uppskattades av många.  
 
Den rysk-ortodoxa kyrkan Miguel Archangel är byggd på initiativ av ryssar som 
bosatt sig runt Albir. Byggnadsmaterial och inredning till den vackra träkyrkan med 
sina ståtliga guldkupoler har hämtats från Ryssland. Besöket inne i kyrkan kändes 
stämningsfullt. Trädgården var underbart vacker. Det var en annorlunda 
upplevelse i Spanien. 
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