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Gouden driehoek van Andalusië 
 

 

Heen- en terugreis: Vliegen naar Sevilla  

Fietsniveau: 3 - 4 

Best seizoen:  Maart tot begin juni; oktober en november 

Weggen:  Ca. 270 goed asfalt, 80 matig asfalt, 20 fietspad,      

   2 onverhard. 

 
Van de accommodaties wordt de orientatieprijs van een tweepersoonkamer per 

overnachting vermeld.  Eenpersoonkamer kost  doorgaans ongeveer driekwaart als 

tweepersoonkamer.  Bijvoorbeeld  € 60 betekent  2pk euro 60 en 1pk euro 45  Een 

meestal klein ontbijt is vaak inbegrepen in de prijs. 

 

 

Voorgesteld programma: 

dag km  naar 

1 17   aankomst Sevilla en trein+fietsen naar Constantina  

2   rondrit Sierra Norte 77 km 

3 58  Hornachuelos 

4 57  Córdoba 

5 73  Zuheros 

6   rustdag of wandeling 

7 29  Priego de Córdoba  -rondrit naar Rute 57 km- 

8 44  Montefrío 

9 55  Granada 

10   bus naar Sevilla 

11   stadsrit Sevilla 12 km 

12   vertrek of verlenging 
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Inleiding 
 

In een fietsvakantie van tussen een en twee weken kunt u drie van de meest 

boeiende steden van Europa bezoeken: Sevilla, Córdoba en Granada. Nog 

beter, deze steden zijn door plezierig fietsbare wegen verbonden, die door een  

samenvatting van Andalucische landschappen leiden. 

 

De drie steden waren elk ooit de hoofdstad van een groot islamitisch rijk op het 

Iberische schiereiland. Sevilla was daarnaast eeuwenlang de haven waar de buit 

van de Amerikaanse kolonies Spanje bereikte. Vanwege de vele schatten die in 

de loop der tijden in deze drie steden zijn bewaard en de situatie van de drie, 

respektievelijk naar west, noord en oost van elkaar, hebben ze de bijnaam  

‘gouden driehoek van Andalusië’ gekregen.  

 

Het vliegveld en het treinstation van Sevilla liggen ideaal om meteen na 

aankomst de stoptrein te nemen en een mooi gebied in te gaan: de Sierra 

Morena: een dunbevolkt, licht bergachtig gebied dat door bossen van steen- en 

kurkeiken wordt gekenmerkt.   

 

Na de Sierra Morena openen de bossen zich en rijdt u door het brede dal van de 

rivier de Guadalquivir. Af en toe passeert u een dorp aan de flanken van een 

helling, in een landschap van akkers met graanbouw.  

 

Enkele uren trappen vanaf Córdoba bereikt u de ‘zee van olijfbomen’: heuvels 

met tot aan de horizon rijen olijfbomen. Verderop worden de heuvels bergen in 

het fraaie natuurgebied van de Sierras Subbéticas. Dit gebied steekt u door  

over kronkelende weggetjes voordat u aan het laatste stuk begint: een 

ontspannen optocht over de vlakte voor Granada met de Sierra Nevada als 

achterdoek. Tussen Granada en Sevilla rijdt er ongeveer elk uur een bus. Die 

hebben  bagageruimte waar fietsen ook in kunnen. 

 

In deze tocht zitten er geen echt lange beklimmingen. Echter het voortdurend 

heuvelachtig karakter en zeker de temperaturen als u in de buurt van de zomer 

fietst, maken een goede conditie wel belangrijk. Het is aan te raden weinig 

bagage mee te nemen. U fiets nergens zo ver van een dorp of stadje met allerlei 

winkels en diensten en in deze contreien is het haast nooit echt koud. 
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Fietsverhuurder (en maker) 
Biciactiva.es  Aan het plaza de armas midden in Sevilla, naast het busstation.  

Goede trekking/ hybrides Stevens, MTB's, vouwfietsen en racefietsen. Open 

8.30 -13.30 en 16.30-20.30  Prima service en voordelige prijzen (rond eur 75 

per week) Tel 95 4916464/ 619 461491 Engels gesproken 

 

 

Fietsenmakers: 
De tijden zijn de gebruikelijke voor alle fietsenmakers in de tocht: ma t/m vr 

9.30 – 14.00 en 17.00 – 21.00; zat 9.30 – 14.00  

 

 Ook in Sevilla: bicicletas Gómez del Moral. Calle Calatrava 14. Sevilla. 

Aan uiteinde van Alameda de Hércules (zie begin rit alles fietsen naar 

Constantina). Tel: 954 378977. 

 

 Constantina: voor eenvoudige reparaties. Aan het begin van Constantina en 

naast de afslag naar Las Navas en een Peugot dealer: señor Chavero. Open 

alleen 17.00 – 21.00 uur. Andere midden in het dorp: señor Pancho. Deze 

opent ook in de ochtend.  

 

 Ook in Hornachuelos is er een fietsenmaker. Vraag in het hostal.  

 

 Córdoba: Ciclos Cabello (vanuit de mezquita op een kwartier lopend naar 

het oosten van de stad): Calle Campo Madre de Dios 16. Open 10 - 14.00 

en 17.00 – 20.00 uur. Tel: 957 250052 

 

 Luque (op 5 km. van Zuheros): Taller de José Ortiz. Calle San Isidro 

Labrador: een zijstraatje vóór het centrum van het dorp. Open 9.00-14.00 

en 17.00-20.00 uur. Tel: 957 667003 

 

 Santa Fé: Master Elite. 958 441076. Calle Cruces 7. Op de hoofdstraat in 

Santa Fé: kijk naar de poort aan het begin van het centrum van het stadje. 

Net voor de poort, linksaf. Aan het einde van die straat ziet u twintig meter 

naar rechts de winkel.  
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Aankomst Sevilla - Constantina 
Het is het handigst om meteen na aankomst in Sevilla de trein naar het station 

Cazalla/Constantina in het natuurgebied Sierra Norte de Sevilla te nemen. Na 

de eerste helft van deze rit van 90 km stappen de mensen van de voorstadjes 

van Sevilla uit en blijft u zogoed als alleen in de trein, welke op een enkelspoor 

midden door de natuur van de Sierra Morena begint te rijden.   

 

Wie alles vanaf Sevilla fietst treft de eerste zestig km drukkere en 

rechtgetrokken, niet echt aangename weggen. In tegenstelling, de treinrit is een 

comfortabel en zeer leuke manier om een eerste blik op het Andalucische 

landschap te werpen.  Zie http://www.renfe.es/cercanias/sevilla/index.html 

 

1/ Vliegveld – treinstation, 

Buiten de aankomsthal van het vliegveld van Sevilla ziet u een bushalte. Deze 

bussen hebben middenin een ruimte waarin maximaal twee fietsen per bus 

kunnen worden geplaatst. Het hang echter af van de humeur van de 

buschauffeur of u fiets toegelaten wordt of niet. De bussen vertrekken elk half 

uur naar het centrum van de stad. Ticket € 3, fiets gratis. Slechts na tien 

minuten rijden, stopt de bus bij het treinstation Santa Justa, waar u uitstapt. Als 

u probeert met de bus tot het station te gaan, kunt u vragen aan de chauffeur,  

 

->  Podemos colocar nuestras bicicletas en el medio del autobús?.  Vamos a la 

estación de Santa Justa. 

Nl:  mogen we onze fietsen in de middenruimte plaatsen. We gaan naar het 

Santa Justa station. 

 
Gewoon fietsen van vliegveld naar station is op zich ook te doen. De snelweg 

heeft, na de eerste hellingkje uit het vliegveld, constant een zijstrook. Wel 

afstappen en goed kijken bij de op- en afritten van de snelweg. U volgt vanaf 

het vliegveld de borden naar Sevilla. Eenmaal in de stad  wordt de snelweg de 

Avenida de Kansas City (de bizarre naam komt van een broederschap- en 

investeringen project met die stad in de 60-jaren). Aan deze laan ligt het Santa 

Justa station van Sevilla. Er zijn ongeveer zes km tussen vliegveld en station.    

 

2/ Treinrit naar Cazalla - Constantina 

U koopt in het Santa Justa station een ticket naar Cazalla/Constantina bij het 

loket van de ‘C’ cercanías treinen in het station. € 4. Fiets gratis. De trein rijdt 

om 15.15 en 16.45 uur en komt bijna twee uur later aan. Zie de laatste 

vertrektijden op      www.renfe.es/cercanias/sevilla/index.html 
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3/ Station van Cazalla/Constantina - Constantina:  

 

km  12 km, 250 m 

0.  Uit het stationnetje dalen we even af tot aan het riviertje de Huéznar 

en steken deze over. Daarna begint de vrij schaduwrijke weg meteen 

geleidelijk te klimmen naar Constantina.  

11.5  We volgen de weg in afdaling het dorp in. 

12.  Bord die het hotel linksaf (LA) aanwijst. Met een Z en een zeer steil 

maar korte helling bereiken we het hotel. Einde rit. 

 

In Castilblanco de los Arroyos 

Voor wie toch alles vanaf Sevilla wil fietsen:  Hostal Castilblanco.  Naast de 

weg aan het begin van het dorp. T 955 734523  € 50 

 

In El Pedroso 

Hotel Montehueznar.com  Avenida de la Estacion 15. El Pedroso  € 55 
 

In Constantina 

Hotel San Blas  Calle Miraflores 4. Tel: 955 880077  € 60  De receptie is pas 

vanaf 9.00 uur open maar u kunt daarvoor via de parking vertrekken. Net vóór 

de afslag naar Las Navas is er een bar in Constantina geopend vanaf  7.00 uur 

Albergue Juvenil. T 955 889500. Naast benzinestation aan zuidelijke ingang 

van het stadje  € van 15 tot 25  per persoon in een- of  tweepersoonkamers 

afhankelijk van sanitair in eigen kamer of op de gang.  

Hostal la Casa. Calle Jose de la Bastida 25  T 955 880282 Iets voorbij hotel San 

Blas en midden in het stadje.  € 60 
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Onderweg 

Men leeft in deze streek leven voornamelijk van veeteelt: runderen, Iberische 

‘zwarte poot’ varkens, schapen en geiten.  

 

De dunne bossen die u al vanuit de trein ziet worden dehesas genoemd. Dit 

ecosysteem biedt het vee genoeg open weiden om in het voorjaar te grazen. ‘s 

Zomers geven de steeneiken of kurkeiken schaduw. In het najaar zijn hun eikels 

het voedsel voor met name de varkens die vrij in de dehesas rondlopen. 

 

Kurkeiken worden ongeveer elke 8 jaar van hun bast ondaan. Daarna ziet u de 

opmerkelijke oranjeachtige kale stam van de ‘geoogste’ boom. In dit gebied is 

het belang van de kurk industrie echter aan het afnemen. Het losmaken van de 

bast is zwaar werk die de rijker wordende bevolking nauwelijks meer bereid is 

te verrichten. 

 

Net voorbij het station van El Pedroso komt de trein langs een verlaten 

ijzerfabriek. De fabriek was actief in de tweede helft van de 19
de

 eeuw en eerste 

helft van de 20
ste

 eeuw, als voortzetting van een traditie van mijnwerken die nu 

zogoed als verdwenen is uit de Sierra Morena.   

 

 

Constantina    7500 inw.  www.constantina.org 

Constantina bereikte het aantal van 18,000 inwoners aan het begin van de jaren 

zestig. Veeteelt en landbouw waren belangrijke bronnen van inkomst en 

daarnaast had het plaatsje meerdere destilleerderijen. Hoewel dat verandert is 

(er is nog maar één distilleerderij in het stadje), is Constantina nog altijd een 

levendige plaats - de belangrijkste van de sierra ten noorden van Sevilla. De 

kersenlikeur (sp. licor de guindas) van de streek wordt nog steeds alom 

gewaardeerd.  

 

Na de stille siësta uur, wordt het druk in de straat Mesones, die door een paar 

straatjes en een pleintje wordt verbonden met de Paseo de la Alameda (ned. 

promenade van de populieren, maar vandaag de dag zijn er alleen platanen).   

 

Midden op deze paseo wijzen borden op naar het,  

 Kasteel: er rest maar een ruïne van de Almohadisch burcht uit de 12
de

 

eeuw. Die diende nog tijdens de Napoleontische oorlog als basis was voor 

de  Franse troepen die hier gestationeerd waren. De wandeling naar de top 

is aangenaam en biedt een prachtig uitzicht op het stadje en de omgeving.  
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Als u naar de tegenovergestelde kant kijkt, ziet u een rij flats in terrassen in  

staat van verval. Boven op dezelfde helling, vindt u de ruïne van een paleisje 

met een neo-moorse toren. Een barbaas vertelde mij het volgende verhaal, 

 

Tegen het einde van de tweede wereldoorlog, vluchte de Belgische 

collaborateur de Grel naar deze uithoek van Andalusië. Het Franco regime van 

toen bood hem bescherming. Met zijn oorlogsbuit liet hij het paleisje bouwen 

en enkele jaren later, uit dankbaarheid voor zijn toevluchtoord, de flats voor de  

toen groeiende bewolking van het stadje. Eind jaren-50 opende het Franco-

regime zich voor het buitenland en dat betkenede voor de Grel dat hij verder 

moest vluchten, zijn paleisje achterlatend. Met het afnemen van Constantinas 

bevolking in de volgende decennia, werden de flats ook verlaten, en viel het 

geheel langzaam tot de huidige grimmige staat van verval.  

 

Na in het kasteel te hebben rondgewandeld, kunt u rechtstreeks naar het midden 

van het stadje via trappen afdalen, tot aan de centrale kerk,  

 Iglesia Parroquial de Santa María de la Encarnación: de meeste dagen 

vanaf 18 uur is deze kerk open voor de avondmis. Het interieur is rijk 

versierd, vooral drie van de zijkapellen. De toren heeft de karakteristieke 

mudéjar stijl van de 16
de

 eeuw. 

 

Eten:  na 15 uur kunnen nog verse en lekkere aliñados (gemengde augurkjes, 

uitjes, tomaat, enz. met bijvoorbeeld tonijn) worden besteld in de bar die rechts 

aan het begin van de promenade Paseo de la Alameda is te vinden. Aan het 

andere uiteinde van dezelfde paseo bevindt zich een bar-restaurant die vanaf 8 

uur ’s avonds al een goede ensalada mixta serveert.   
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Rondrit Sierra Norte de Sevilla 
 

 

 

 Door mooie natuur en bijna ideale fietsweggen. De drie dorpen onderweg 

hebben alle bars en winkels.  

 

km  77 km  900m 

0.  Uit het hotel door het centrum van Constantina en net buiten het 

stadje RA naar El Pedroso.  

18.  El Pedroso. Fiets even door met het dorp aan de rechterkant en 

RA op de C 433 naar Cazalla de la Sierra. 

36.  Cazalla. Door het dorp en RA richting Constantina. 

45.  Een paar honderd meters na het treinstationtje Caz./Constantina en 

net over de brug over het riviertje de Hueznar begint naar links 

een Vía Verde (soort fietspad op het tracé van een oude 

spoorweg). Voor de eerste drie km is het eigenlijk meer een soort 

landelijke weg. Vervolgens gebruikt de Vía Verde, met perfect 

lichtbruin asfalt, de hele tijd het tracé van een vroegere tak van de 

spoorwegen tussen Caz./Constantina en de mijnen achtien km 

verderop.   

57.  San Nicolás del Puerto. 

64.  De Vía Verde gaat langs het gehucht van de vroegere ijzererts 

mjnen 'cerro del Hierro' en even verder langs de huizen van de 

managers en engineers. Naar de SE 163 en terug naar Constantina. 
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Constantina - Hornachuelos 
 

 

 

km  58 km, 700m   

0.  Uit het hotel naar beneden. Bij de weg RA, stijgend. 

0.8  RA naar Las Navas de la Concepción op de SE 150 beter bekend 

als ’de weg van de duizend bochten’ (Andalusiërs neigen naar  

overdrijving). 

22.  Las Navas. Bij bar van Alvaro, achter leeuwenfontein, goede 

tostada met paté, tomate of mermelada. 

 

RA richting La Puebla de los Infantes over de SE 141. 

35.  We beginnen langs het Retortillo stuwmeer te fietsen. 

39.  LA naar Hornachuelos. Na 3 km, gaan we over de dam van het 

stuwmeer en de provincie Córdoba in.  

52.  Let op: LA een weggetje –geen bord- in die even afdaalt. 

Tegenover aan de rechterkant op dezelfde plek, achter de 

vijgenbomen, drinkwaterbron. 

55.  T-splitsing. LA. 

57.  T-plitsing bij begin van Hornachuelos: weer LA. Meteen zien we 

een Y-splitsing en gaan we links naar boven. 

57.5  Hostal aan de rechterkant van de weg. . 

 

In Hornachuelos 

Hostal El Alamo  Carretera Comarcal 141   T 957 640476   € 55 

Eten kan uitstekend in het hostal. Probeer bijvoorbeeld de estofado de venado 

of  filetes de venado (hertenstoofpot, of steakjes). ’s Avonds is het lekker 

dineren en vertoeven op het terras.  

Hostal El Kiosko. Een km verder de helling op, bij de noordelijke ingang 

van het dorp. T 957 640430  € 35 
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Onderweg 

Deze lage, wat afgeronde bergen zijn een onderdeel van de Sierra Morena, een 

zeer oud gebergte dat Andalusië van Castillië en Extremadura in het noorden 

scheidt. Sierra Morena bestaat voornamelijk uit roodbruine gneis en donkere 

leisteen. Het donker van het leisteen en van de bossen van steeneiken geven 

deze sierra zijn naam (nl. donker gebergte).   

 

We rijden door dehesas van voornamelijk kurkeiken tot aan het dorp Las 

Navas. Daarna, naarmate het droger wordt, worden de kurkeiken door 

steeneiken vervangen. Op hellingen die niet ten gunste van het vee van 

struikgewas zijn schoongemaakt, groeien onder andere kermeseiken, 

aardbeiboompjes, meidoorn en verschillende soorten brem. Langs de beken 

rijzen elzen, wilgen, iepen en essen op. 

 

 

 

Hornachuelos   5000 inw.    

Even buiten het stadje, is het  Bezoekerscentrum van het natuurpark Sierra de 

Hornachuelos bezoek de moeite waard. Het natuurpark dat zich van  

Hornachuelos naar het noorden uitstrekt, is een 67,000 hectare groot beschermd  

gebied  van  de Sierra Morena.  Het  bezoekerscentrum  wordt  bereikt  door            

dezelfde weg waaraan het hostal ligt naar boven te volgen, voorbij de ingang  

tot het dorp en een standbeeld van de Heilige Maagd in een niche in de rots. Na  

2 km bereikt u, linksaf, een bar-restaurant waarachter het centrum ligt. Er is een 

 expositie over de flora en fauna van het park, met foto’s, geluiden van de  

dieren, maquettes, enz. 

 

Hornachuelos zelf  betekent ‘kleine ovens’. Dit verwijst naar de verschillende 

smelterijen die hier sinds de Romeinse tijd de o.a. ijzer en lood uit de streek 

bewerkten. Deze rijkdom aan mineralen is bijna geheel uitgeput of onrendabel 

geworden in de streek.  

 

Vandaag de dag de meest karakteristieke activiteit is de jacht, wat in deze 

streek een echte business is. Naar het noorden ligt een enorm oppervlak aan 

lage bergen van mediterrane maquis, waar de gegoeden van Andalusië en hun 

vrienden uit andere contreien van het land het voornamelijk op herten en 

everzwijnen hebben gemunt. Het behoud van de bossen en het wild, en het 

organiseren van de jachtpartijen is iets dat veel mensen bezighoudt.  
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Het stadje is in twee verdeeld door een soort kloof. Naar het noorden kijkend, 

ligt de oude stad aan uw rechterhand. Links ligt een soort plateau waarop een 

park en een sportcomplex zich bevinden. Het hostal ligt aan de voet van dit 

plateau, verder links, waar hier en daar nieuwe wijkjes zijn ontstaan.  

 

 Avondwandeling: 

Na driehonderd meter de helling op te hebben gelopen vanaf het hostal, slaat u 

rechtsaf en betreedt een sportcomplex. U loopt langs de grote sporthal aan uw 

linkerhand. Verderop komt u op een openluchtterrein voor zaalvoetbal, basket 

en tennis. Rechts daarvan daalt u af en loopt langs het kippengaas. Aan het 

einde daarvan gaat een pad schuin naar rechts, over een verwilderde plateau tot 

aan de kloof. Aan de overkant ligt het oude Hornachuelos:  
 
o Plaza de armas: de oude binnenhof van het kasteel. 

o Paseo Blas Infante: aangenaam pleintje met balkon boven de volgende 

kloof, waaraan het stadje aan het oosten grenst. 
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Hornachuelos - Córdoba 
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 Een makkelijke fietsdag: voornamelijk vlak over bijna ideale wegen en 

zelfs even fietspad. Al zijn de paar heuvels net voor Córdoba een voorbode 

van wat morgen komt. Na Posadas nauwelijk water en eten gelegenheid. 

 

km  57 km, 300 m 

0.  Uit het hostal LA in afdaling. Bj kruispunt rechtdoor richting 

Córdoba. 

1.  Let op!: we verlaten deze weg met een scherpe bocht naar links 

om over de stuwdam te gaan. 

2.  Na het hellingkje uit het stuwmeer, RA naar Posadas (GR bordje 

was de enige aanwijzing). 

15.5  We komen aan de rand van Posadas op een grote weg. LA. 

16.5  RA op de A 445 richting La Carlota. Even later steken we de 

rivier de Guadalquivir over. 

22.  Vlakbij de top van de heuvel, LA naar Córdoba op de CP 234. 

52.  Bij het begin van het industriegebied voor Córdoba, zien we links 

een wellicht gesloten hek. Het kan geopend worden door 

voetgangers en fietsers. We gaan hierin en fietsen over een goed 

grintpad langs de oevers van de rivier verder. We gaan eerst onder 

een moderne brug door. Later volgt een tweede, ook moderne 

brug. Eraan gekomen…  

55.  Gaat het grintpad uit en op tot het begin van de brug. Voor u, op 

dezelfde oever, begint een fietspad die verder tot aan de Romeinse 

brug voor de ex-moskee (sp. mezquita) doorloopt.  

56.  U gaat over de Romeinse voetgangersbrug met de mezquita als 

achtergrond. Aan de overkant slaat u meteen RA en vervolgt de 
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weg over een ander fietspad.  
56.5  Bij nog een nieuwe brug, LA de straat Cruz del Rastro in. Aan de 

tweede hoek rechts staat het hostal. Einde rit. 

 

In  Córdoba 

Hotel en Hostal Maestre   Calle Romero Barros 4 en 6  T  957 472410  € 50 

Hostal Los Arcos. Een van verschillende mogelijkheden vlakbij Maestre.  

T 957 485643  € 37 

Hotel Albucasis. Calle Buen Pastor 11  In Joodse wijk achter de mezquita.  

T  957 478625  € 70.   

 

Onderweg 

Aan de overkant van de Guadalquivir zien we het kasteel  van Almodóvar del 

Río boven het gelijknamige dorp. Met acht torens rond de grote centrale torre 

del homenaje, de toren waar de edelman met zijn gezin woonde, is dit van 

buiten gezien een perfect voorbeeld van middeleeuwse Spaanse burcht. Het 

ontstond in tijden van het kalifaat, maar wat we nu zien is grotendeels veel later 

herbouwd.  

 

Van maart tot en met mei worden de zijkanten van de meeste wegen verlicht 

door de kleine gele bloempjes van de Jaramago, een soort koolzaad. Andere 

struiken die veel voorkomen zijn zonneroosjes, lavendel, wilde vlas en tijm. 

Hun bloemen zijn in het voorjaar te zien. Een aantal andere struiken bloeien in 

alle seizoenen: klaprozen, madeliefjes, peonies, narcissen en paarse irissen. Zij 

vormen mooie ensembles als zij in gemengde trossen groeien.  

 

Cordoba     300.000 inw. 

Tussen het vruchtbare dal van het Guadalquivir, en de mijnen van Sierra 

Morena was Córdoba tot aan de 11
de

 eeuw de voornaamste stad van Andalusië.  

Op zijn hoogtepunt rond het jaar 1000 was het de hoofdstad van het 

gelijknamige kalifaat en een groot centrum voor de kunst en wetenschap. Een 

voorbeeld is de schrijver Aberroes die de belangrijkste  teksten uit de Griekse 

oudheid via het Arabisch naar het Latijn vertaalde en naar West Europa bracht. 

Sinds die tijden heeft Córdoba een langzame maar aanhoudende achteruitgang 

gekend in vergelijking tot andere grote steden. 

 

Het hotel heeft een handige kaart voor bezoekers. Anders ligt de oficina de 

turismo aan de westelijke kant van de kathedraal-moskee . 
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Bezoeksuggesties: 

 Mezquita (moskee):  met daarbinnen de kathedraal van de stad. De moskee 

was de grootste van de islam in het schiereiland. De eerste bouw vond in 

de 8ste eeuw plaats. In de folder die u bij de ingang krigt ziet u de 

uitbreidingen van latere Emirs en  Kalifs in verschillende kleuren 

afgedrukt. Na de christelijke overwinning moest een deel  plaatsmaken 

voor de kathedraal. Open 10 tot 19 uur.  

 Alcázar de los Reyes Cristianos:  fraai paleis-kasteel met uitzicht op de 

rivier. Van Moorse oorsprong, werd herbouwd en verbreed na de 

christelijke verovering van de stad in 1236. 

 Joodse wijk: de wijk achter de mezquita. Het is een doolhof van 

schilderachtige steegjes. Sefarditische joden (Sefard is de joodse naam 

voor Spanje) waren bijzonder welvarend in de tijd van het kalifaat.  

 Patios (binnenhofjes):  zeer de moeite waarde om in de oude wijken de 

portals even binnen te gaan en deze patio’s, verfraaid met geglazuurde 

tegels, kleine standbeelden en vooral veel bloempoten te ontdekken.  

 Museo taurino (stierengevecht museum). Plaza Maimónides.  

 Plaza de la Corredera:  marktplein (sp. plaza mayor) uit de 17de eeuw.  

 Plaza del Potro (plein van het veulen):  u komt dit tegen als u vanaf la 

Corredera richting de rivier loopt. De naam komt van het standbeeld op de 

fontein in het midden. Aan een kant vinden wij de museo de bellas artes 

(nl. van schone kunsten) met een kleine verzameling van Spaanse 

schilderkunst. 

 Museo Julio Romero de Torres: deze schilder is beroemd om de zwoele 

sfeer van zijn schilderijen, waar ‘typisch’ Spaanse vrouwen op voorkomen. 

 

Avondeten:  veel lekker en gezellig eten, zowel op basis van tapas als in 

restaurants. Neem de straten onmiddellijk ten noordoosten van de mezquita.  

Bijvoorbeeld naast en direct aan de beroemde steeg callejón de las flores. Voor 

de restaurant optie, op maar honderdvijftig meter van de mezquita, meer naar 

het noordwesten en in de judería wijk, bevindt zich restaurant El Churrasco op 

calle Romero 16. Er is een zaal aan de eerste verdieping, die vooral door de 

Cordobese bourgeoisie wordt bezocht. Om maar twee aaanraders te noemen: 

berenjenas rebozadas con salmorejo (gebakken aubergines met een lekker saus 

van o.a. tomaten en hardgekookt eieren) of pescadito frito. En nog: heerlijk en 

gezond organisch eten bij restaurant Amaltea op Ronda de Isasa 10. 
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Córdoba - Zuheros 
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 Een fietsklassieker op zijn eigen manier. Na de eerste kilometers het lijkt 

wel of het weggetje exclusief voor u is aangelegd. U navigeert eerst door 

eenzaam golvende graanvelden, en fiets na Castro del Río de ‘zee van 

olijfbomen’ in.                             

 

 Behalve bij de eerste en laatste stukjes, is Castro de enige plaats langs de 

route waar u eten of drinken kunt inslaan. Gezien het langzaam maar zeker 

slopende karakter van deze rit met tientallen heuveltjes, dient u bij warm 

weer wat proviand en genoeg water mee te nemen en met de dageraad 

Córdoba achter u laten. Lichter wordt het ook als u uw bagage laat 

vervoeren naar hotel Zuhayra die er aan gewend is. Het hostal kan een taxi 

bellen. Kost in 2008 ongeveer € 65 

 

km  73 km, 1050m 

0.  Terug naar de Romeinse brug en eroverheen. Aan de overkant, 

achter de poort, is er een fontein. We zien links achter de fontein  

een in pastelgeel en wit geverfde kerk. We nemen links langs 

deze. Tussen de kerk en een apotheek in. Dit is eerst de Avenida  

Diputación, gevolgd door de straat Acera del Río. 

2.  De straat gaat over een brug boven een snelweg heen. We zitten 

al buiten Córdoba en gaan door over dezelfde weg. 

3.5  We negeren een afslag naar rechts en houden de CP 158/CO 3204 

aan die ongeveer evenwijdig met de Guadalquivir loopt. 

8.  We negeren een tweede afslag naar rechts en gaan met de bocht 

mee naar links. Al snel daarna buigt wel de CO 3204 definitief 

van de rivier af.  
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25.  Kruispunt. We gaan rechtdoor. 

36.5  We voegen ons naar rechts aan de A 309. 

42.  Castro del Río. Volg de borden ‘Baena, centro urbano’. 

43.5  Bij stoplicht volgen we de weg die afdaalt. Even later gaat deze 

langs de resten van een burcht en over een rivier.  

44.  We bereiken de Nationale weg. Let op! Neem aan de overkant 

hiervan niet het weggetje dat direct tegenover begint maar een 

andere, die vijftig meter aan de linkerkant begint. Er staat een  

‘Nueva Carteya’ bord maar na honderd meter in dit weggetje is er 

een Y-splitsing en we gaan linksaf, richting ‘Doña Mencía’ over 

de CP 160.    

58.  Colletje van de drie Eucalyptussen (zelf benoemd). 

66.  Doña Mencía. We gaan niet met de weg mee maar  rechtdoor het 

dorp in, een bord ‘Luque’ volgend. 

67.  LA de Calle Velázquez in. Na tweehonderd meter volgen we de 

borden naar ‘Baena, Cabra, Zuheros, Luque’.  

67.5  RA naar Zuheros. 

68.5  We steken een grotere weg over en gaan door naar Zuheros op de 

CO 6203. 

72.  Aangekomen bij het riviertje de Bailón, gaan we RA en steil naar 

boven Zuheros in. Een dikke honderd meters verder is er een Y-

splitsing. We duwen de fiets verder over de linkertak, de calle 

nueva. Bij de volgende Y-splitsing LA.  

72.5  Kasteelplein. Het hotel Zuhayra ligt een paar honderd meter 

verder, alweer in afdaling.  

 

Anderhalf km vóór Zuheros, 

Hacienda Minerva.com Vrij luxeus en gastronomisch landelijk hotel met 

zwembad. LA van de CO6203 en naast de viaverde fietspad waarop helemaal 

tot aan Jaén op 75 km kan worden gefietst.  T 957 090951  € 75 

 

In Zuheros 

Hotel Zuhayra   Calle Mirador 10  T 957 694693  € 60   

Ook in Zuheros en in Luque 

Subbeticaviva.com  T 957 667574 of  mobiel 686 774071 

Señor Francisco beheert allerlei accommodaties in Zuheros en Luque. Van drie 

huisjes in Zuheros voor rond € 60 huisje/nacht tot appartamenten in hetzelfde 

dorp en een goedkoop soort youth hostel in  Luque. Wel dient u (of hotel 

Zuhayra wil het ook voor u  doen als dat volgeboekt is) even bellen zo dat 
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iemand met de sleutels van Luque komt: alleen bij de appartementen, calle 

Horno 3 naast kerk en kasteel, is er meestal iemand ter plekke. 

 

 

Olijven en olijfolie 

 

Spanje produceert bijna 40% van ‘s werelds olijfolie (sp. aceite de oliva). Uit 

Andalusië alleen al komt ruim de helft van de nationale productie en wel uit 

13,000 vierkante kilometer aangeplante olijfbomen. Ondanks dat deze bomen 

meer dan duizend jaar kunnen leven, zien wij toch velden met kleine, jonge 

boompjes. Door de toenemende populariteit van olijfolie groeit de aangeplante 

oppervlakte nog steeds. 

 

De olijven worden geoogst tussen oktober en kerst. De eerste zijn zuiver groen 

en de laatste zijn inmiddels bijna zwart geworden. Een volwassen boom kan 50 

tot 100 kilo olijven per jaar opleveren. Hieruit wordt 10 tot 20 liter olie geperst.   

 

De olie verkregen uit de eerste koude persing van de olijven wordt ‘virgen’ 

genoemd. Als de zuurgraad hiervan onder 1°C ligt, wordt hij ‘extra virgen’ 

genoemd, wat de hoogste kwaliteit is. Een olie met een lage zuurgraad voegt 

extra smaak en verteerbaarheid toe aan maaltijden zonder andere smaken te 

overheersen. 

 

De pulp die overblijft na de eerste persing wordt verwerkt om meer olie eruit te 

halen. Deze is dan geraffineerd en wordt simpelweg onder de naam ‘aceite de 

oliva’ verkocht. Door het raffinageproces, gaat de smaak grotendeels verloren, 

maar de voedingskwaliteiten blijven behouden, waardoor deze olie zeer 

geschikt blijft om mee te koken. 

 

Andalusische olijfolie komt uit de olijfvarianten ‘picual’, die op een kleine, 

donkergroene rugbybal lijkt, en ‘hojiblanca’, die iets kleiner is en waarvan de 

olie een subtielere smaak heeft. 

 

Veel restaurants in het Subbéticas gebied van Córdoba zetten een bordje, 

gesplit en gemarineerd ‘picual’ olijven voor hun klanten neer op tafel, als deze 

op hun maaltijd wachten. Toch is de belangrijkste soort tafelolijf  de 

‘manzanilla’, die nogal klein en rond is en een fijne zachte smaak heeft. Zijn pit 

is er makkelijk uit te halen en is zodoende ideaal om met ansjovis, stukjes 

paprika, enz. te vullen. Dit is de soort die wordt ingeblikt en naar 

cateringbedrijven in de helft van de wereld geëxporteerd. Er is ook de ‘gordal’, 
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die veel groter is dan de anderen, en lekker opzichtig als tapa, maar waarop 

neergekeken wordt door gourmets. 

 

Van de Andalusische provincies is Jaén de grootste olieproducent, onder de 

leus: ‘Jaén, mar de olivos, ríos de aceite’ (Nl. Jaén zee van olijfbomen, rivieren 

van olie). Desondanks, denken velen dat deze constante maar bescheiden bron 

van inkomsten de provincie in een soort lethargie heeft gehouden en eraan heeft 

bijgedragen dat de provincie één van de armsten van Spanje is. 

 

Córdoba produceert niet alleen veel olie, maar heeft ook een paar dorpen die 

gespecialiseerd zijn in het bewerken van het hout van de olijfboom. De boom 

wordt niet gekapt, alleen enkele takken. De dikke takken bestaan uit een stevige 

en duurzame houtsoort die geschikt is voor ambachtelijk kerven.  

 

 

Zuheros    1100 inw.  

Van Zuhayra, oftewel ‘boven de rots’ in het Arabisch. Dit dorp is inderdaad 

schilderachtig gelegen op rotsen bij de kloof  van het stroompje Bailón. Het is 

een rustig plaatsje, eeuwig afhankelijk van de olijfboom, en de laatste jaren een 

beetje van Engelse toeristen die hier landschappen komen schilderen.  

 

Van oorsprong een Moors dorp, Zuheros kwam in  de 13
de

 eeuw in christelijke 

handen. Twee eeuwen later, toen zijn verdedigings waarde verloren was, werd 

het kasteel omgebouwd voor een functie van comfortabele residentie. Eerst 

voor de adel en in de 18
de

 eeuw als buitenverblijf van de bisschop van Córdoba. 

Dat duurde tot 1830, toen minister Mendizábal zijn beroemde desamortización 

(letterlijk ‘on-afschrijving’) decreet uitvaardigde. Deze bracht het merendeel 

van de kerkelijke bezittingen op de vrije markt. Het kasteel was toen verlaten 

en de bouwstenen gebruikt voor gebouwen elders in het dorp.  

 

Laat in de jaren zeventig waren maar de fundamenten en een paar muren van 

het kasteel nog in stand. Sinds toen zijn twee torens en een groot deel van de 

muren herbouwd en kantelen toegevoegd om het stoer te laten uitzien.   

 

Tegenover het kasteel staat er een klein museum met resten uit de grot van de 

vleermuizen, alsmede een Romeins standbeeld en een stenen doodkist met een 

schedel erin. Het is geen toeval dat handen en hoofd van het standbeeld 

ontbreken. Slijmende lokale bestuurders lieten die op deze manier maken, zodat 

wanneer een nieuwe gouverneur of caesar benoemd was, alleen hoof en handen 

vervangen hoefden te worden om de nieuwe baas te eren. 
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Cueva de los murciélagos (nl. grot van de vleermuizen) 

Normaal is de grot gesloten. Een bezoek dient te worden afgesproken met de 

gidsen in het museumpje tegenover het kasteel. Zelfs met gids die u tevens naar 

de grot brengt, is het bezoek niet duur. 

 

De grot ligt op 980 meter hoogte in een geïsoleerde plek. Binnen is de 

temperatuur het hele jaar door 12 graden; de vochtigheidsgraad ligt vlakbij 

100%. Het is van belang om wat extra kleding mee te brengen, vooral rond de 

zomer, als u van een buitentemperatuur van boven 30° komt.  

 

De grot werd sinds sinds ongeveer 4000 v.C. bewoond. Het ging om een groep 

Neolitische mensen. Behalve jagen en verzamelen, deden zij al aan landbouw 

en hadden zij huisdieren. Zij maakten gebruik van de hele grot, maar bleven 

bijna altijd bij de ingang, aangezien dit de enige plek met wat zonlicht was. Er 

zijn veel resten gevonden: silex bijlen, gereedschappen van bot, ringen en 

halsbanden; ook potten en kruiken van klei, sommige verfraaid met het rode 

pigment almagro, een soort oker. Hoewel de meest recente voorwerpen uit 500 

v.C. stammen, zijn er geen metalen gereedschappen gevonden. Het neolithisch 

tijdperk heeft hier lang geduurd. 

 

Nog vlakbij de ingang, zien we gekerfde figuren van geiten, herten en beren 

aan de wand. Verder naar binnen vinden we enkele waardevolle rotsschilderijen 

die helaas beschadig zijn door moderne vandalen die de grot in  de jaren zestig 

bezochten. Toen was de ingang nog niet met een hek afgesloten. Het diepste 

gedeelte diende als begraafplaats. Slechts een van de gevonden geraamten is op 

zijn plaats gelaten, wel zonder de schedel. Deze ligt in de doodkist in het 

museumpje van Zuheros.  

 

Halverwege komen wij bij de ‘grot van de formaties’, met een groot aantal 

stalactieten (hangend), en stalagmieten (zich naar boven stapelend), per eeuw 

komt er één centimeter bij. Verder op treffen wij de ‘zaal van de orgels’, die 

van de ‘vensters van filigraan’ en van de ‘strati’, al vlak bij de uitgang. 

 

 

 Wandeling in het bovenland achter Zuheros 

Een goede mogelijkheid voor wie een ‘rustdag’ Zuheros neemt. Vooral het dal 

van het riviertje Bailón en het  mediterrane bos dat volgt zijn interessant. Het 

middenstuk door hoge stenige weiden duurt wat lang maar is makkelijk te 

lopen. De afdaling terug naar Zuheros biedt prachtige uitzichten over het dorp 

en omgeving.  
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De complete wandeling neemt ruim vier uur in beslag. De verkorte versie ruim 

anderhalfuur. Beide met pauzes niet inbegrepen. 

 

=> Bij dezelfde, westelijke uitgang van Zuheros waar u op de fiets aankwam 

ligt een soort platform-terras naast het riviertje de Bailón (vaak droog, het water 

filtert door de kalkbodem). Daar begint een stenig pad dat u eerst naar boven  

van de Bailón af zigzaggend neemt. Verderop gaat het dan even naar beneden, 

om langs het inmiddels hoger gelegen riviertje te lopen. .  

 

U begint door een kloof te lopen, steeds dicht bij het riviertje dat u een paar 

keer dient over te steken. Er zijn interessante holen aan weerzijden. In deze 

omgeving komen veel soorten vogels voor: rode- en blauwe rotslijsters in de 

wanden, wielewaal in de bosjes en alpenkraaien om de rotsen boven.  De meest 

voorkomende bomen zijn steeneiken, beukeiken, noten-, wilde olijven-, en 

amandelbomen. 

 

Na een minuut of veertig ziet u een paaltje met een pijl. Wie niet zo lang wil 

wandelen kan hier naar links klimmen tot aan de weg Zuheros–Cueva de los 

Murciélagos. De complete wandeling vervolgt echter aan de overkant van de 

Bailón,  voorbij een bron, en verder stroomopwaarts. 

 

Een klein half uur later (1 uur 10 m. wandeling) steek u een zijbeek over. De  

Bailón buigt naar rechts. Kort daarna begint het pad naar links met een paar 

haarspeldbochten uit het dal van de Bailón te klimmen.  Boven aan uw 

linkerhand rijst een afgeronde, met steeneikenbos begroeide berg waar u 

omheen gaat lopen. Al hoger loopt u door dichtere bos, altijd op het pad dat 

naar links neigt.  Later bereikt u enkele openingen in het bos en paseert de ruïne 

van een huis.   

 

U komt na bijna 2 uur wandeling bij een open plek waar een landhuis staat, de 

cortijo de la Fuenfría. Er is een drinkwaterbron en er staan vijgenbomen en 

kweepeerbomen. Deze laatste hebben mooie bloemen in het voorjaar en  

vruchten die op grote citroenen lijken in het najaar.  

 

U volgt een pad-landelijke weg die naar links (naar het oosten) leidt, nog steeds 

stijgend. U paseert iets verder een wit huis links van de weg. Rechtsboven ziet 

u de berg Lobatejo, van 1380m. Het pad loopt verder langs de rand van een dun  

steeneikenbos met veel meidoorn hier en daar. Dit pad volgt u een hele tijd 

ongeveer dezelfde hoogte houdend. U passeert een grote veestal links (niet te 

zien maar wel te horen) en enkele iepen aan de rechterkant.  
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De weg-pad klimt weer even om het hoogste punt te bereiken. Daar, bij een 

splitsing, gaat u links. U loopt, al in afdaling, voorbij een ruïne, vervolgens 

over een dalletje met een paar populieren en elzen, en klimt dan weer even. Op 

dat moment (ruim 3 uur) ziet u al weer een geasfalteerde weg liggen. Daal 

daarnaartoe door een nauwer dal. 

 

Uiteindelijk bereikt u de verharde weg  (3 uur 30 m.). Links naar Zuheros, 

rechts naar de grot van de vleermuizen.  
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Zuheros - Priego de Córdoba   
 

 
 

 

km  29 km, 400 m 

0.  De straat van het hotel, calle Mirador steil afdalen. Deze buigt 

naar links en rechts om Zuheros uit te gaan. Eenmaal op de weg 

‘beland’, RA, opnieuw over de CO-241. 

3.5  RA flink klimmetje naar Luque. 

4.5  Luque. We komen in een plein en nemen de straat die tegenover 

ons schuin naar rechts afdaalt. Aan het einde daarvan gaan we nog 

in afdaling naar links en bereiken aan de overkant van het dorp 

een soort driehoekig pleintje. Ertegenover naar rechts klimmend 

begint het weggetje naar ‘Fuente Alhama’, de CP 72. 

16.  Splitsing bij Fuente Alhama. Rechtdoor-iets schuin links richting 

‘Priego de Córdoba 11km’, op de erg mooie CO-230 –in 2008 

nieuwe CO 8209 wegnummerborden maar nog zeer beroerd 

asfalt-. Even later hebben we recht voor ons zicht op de Tiñosa, 

met 1570m de hoogste berg van de provincie Córdoba. 

26.  Kruispunt met grote weg voor Priego. Rechtdoor aan de overkant 

en klimmen tot het plein met het gemeentehuis Plaza de la 

Constitución. LA de calle Ribera in. Aan de tegenovergestelde 

hoek van het volgende plein, Plaza del Sagrado Corazón, bevindt 

zich het hotel, met hostal Rafi even rechts tussen de twee pleinen.  

 

In Priego 

Hotel Zahorí. Calle Real 2  T 957 547292  € 55   Sympathiek familie  

hotel in het mooiste deel van Priego www.hotelzahori.es 

Hotel las Rosas.  C/Nuestra señora de los remedio tegenover busstation. 

Ook uitstekend prijs/kwaliteit  € 50  T 957 540449   

Hostal Rafi. Calle Isabel la Católica 4. Saaie kamers maar handig, met  

goede patio (binnenhof) voor de fietsen  € 40  T  957 547027  
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Onderweg 

Met een kasteel uit de tijd van de Nasriden, ligt Luque net voor waar 

eeuwenlang de grens tussen Moren en Christenen was. Wat later in de rit, na 

Fuente Alhama, zien we voor ons twee wachttorentjes boven heuvels die 

precies de toenmalige grens markeren. Daar moesten tussen ongeveer 1250 en 

1480 eenzame wachters kijken of de vijand eraan kwam. 

 

Dit gedeelte van onze tocht loopt langs het natuurpark van de Sierras 

Subbéticas. Dit is geen natuurpark in de zin van een ongerepte woestenij. Zijn 

charme ligt in het harmonieuze samenspel tussen de natuur en de mens. 

Gehuchten met een actieve bevolking zoals Fuente Alhama, die in vele streken 

van Spanje verdwenen zijn, bestaan hier nog wel, aangezien de olijfboom 

behoorlijk wat arbeidskracht nodig heeft. De inkomsten hiervan worden 

aangevuld met schapenteelt. Deze hebben grotendeels de geiten vervangen die  

schadelijker zijn voor de plantengroei, omdat ze het gras met wortels en al  

uittrekken. 

 

 

Priego de Córdoba    21,000 inw. 

In de middag wat druk en lawaaierig vanwege de brommen maar een mooie en 

interessant stadje. ’s Avonds wordt het rustig in Priego en het is heerlijk 

wandelen door de steegjes van het oude kern: tussen de Iglesia de la Asunción, 

het plein en de promenade langs de kloof waar verschillende waterbronnen 

ritselen. 

 

Te bezoeken,  

 Iglesia de la Asunción: mooie kerk met een ware meesterwerk van rococo-

barok stucwerk, het kapelletje Capilla del Rosario. 

 Casa de Alcalá Zamora: midden in de hoofdstraat calle del Río. Het 

familiehuis van een president van de tweede Spaanse republiek (1931 - 

36). Aardig kleinschalig bezoekje aan een typisch huis begin 20
ste

 eeuw. 

Tevens is dit het toerismebureau. 

 Fuente del Rey: fraaie fonteinen aan het uiteinde van dezelfde straat.  

Goed eten bv bij restaurant Balcon del Aldarve op Paseo de Colombia. 
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 Rondrit naar Rute om de Sierra de la Horconera   57 km 800m 

Wie in Priego blijft overnachten en langer door het land van ruige bergen en  

olijfboomgarden wil fietsen kan vanaf Priego deze mooie rondrit maken: van de 

Fuente del Rey in Priego in zuidelijke richting op de A333 beginnen, na 12 km 

RA naar Las Lagunillas. Van dat gehucht gaat een asfaltweggetje (niet op de 

1:400.000 kaart) direct naar Rute waar u op een pleintje aan de hoger gelegen 

deel van het stadje aankomt. Aan de andere kant van het pleintje staat het 

interessante museumpje van de anijs, met uitleg van hoe deze gedestileerde 

wordt gemaakt. Links ernaast en dan rechtsaf begint de weg naar Las Piedras, 

Los Villares en terug naar Priego, met klassieke plaatjes van de Sierra de la 

Horconera en een paar fraaie oude landhuizen onderweg.     

 

 

Zercahoteles.com 

Deze is de onderneming van de Abalos broertjes (ze lijken alle op elkaar).  Drie 

van de vier broers hebben vele jaren goed en vriendelijke service gegeven in 

het hotel Zuhayra. Later namen ze twee andere hotels in de buurt. Toen de 

onderneming al groter was geworden kwam de oudste broer terug naar deze 

streek, met wat kapsones na een carière bij de megahotels aan de costa. Om zijn 

broers te laten zien hoe het allemaal echt moest begon hij met het voor locale 

begrippen faraonische project van het hotel Huerta de las Palomas, naar  mijn 

mening een twijfelachtig idee aangezien het nog in een van de fraaie dorpen in 

de streek staat nog in een bijzonder natuurplek. Maar misschien voor auto-of 

toeroperator toerisme... heeft de oudste broer nog gelijk.  

 

De hotel Huerta de las Palomas (even RA vijf km vóór Priego) € 90 is minder 

authentiek dan Zuhayra maar heeft wel zeer grote, mooie kamers en zwembad 

van maart t/m oktober.  
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Priego de Córdoba - Montefrío 
 

 

 

 Laatste rit midden in het land van de olijfbomen, de kleine bergen en de 

pittige heuvels. Als u genoeg water en een hapje meeneemt hoeft u geen 

extra klimmetje in en uit Algarinejo te doen. 

 

km  44 km, 650m 

0.  Fiets tot aan calle del Río en LA door deze tot aan de Fuente del 

Rey. Aan de andere kant van het parkje met de fonteinen begint de 

weg naar Los Prados en Algarinejo.  

24.  De weg laat Algarinejo rechts liggen en begint te klimmen. 

29.  LA naar Montefrío, over de rug van de Sierra de Chanzas. 

43.  Aan het begin van Montefrío volg de bord RA naar Tocón. Net 

buiten het dorp ziet u aan de linkerkant een zijstraat met een witte 

kruis en erachter het hotel. 

 

In Montefrío 

Hotel La Enrea   Paraje de la Enrea s/n.  T  958 336662   € 68 

La Enrea was vroeger een almazara, een olijfpers. Geopend in 1998 met geld 

van de gemeente. Deze laat nu het dure hand-gelegde pebbletjesvloer van het 

patio  niet afbreken om plaats te maken voor een zweembad dat het mooie hotel 

broodnodig heeft. Mocht La Enrea een keer volgeboekt  zijn, dan brengt de 

receptionist  u in contact met een casa rural huisje of appartement. 

Op 5km van het dorp op de weg GR3410 naar Illora 

LasNavillasmm.es  Leuke casa rural met zwembad midden in de stille heuvels. 

€ 69 T 958348165 mob 680573077 Je dient nog een klimmetje vanaf Montefrio 

en dan 2.5 km onverhard te fietsen maar desgewenst komen de belgische 

eigenaren Mady en Marc je graag halen in het dorp, inclusief fietsen. De 

GR3410 sluit  ook aan via Illora met deze route bij km 24.5 van de volgende rit.
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Montefrío      6000 inw.  

Dit dorp is vanwege zijn ligging wat verwijderd van de grote wegen. Ten 

noorden en westen liggen de Sierras Subbéticas, en in het zuidoosten de 

massieve kalksteenbult Sierra Parapanda, van 1604 meters, die Montefrío van 

het vruchtbare dal van Granada afscheidt. Het aantal inwoners is sinds eeuwen 

stabiel gebleven. Montefrío is een agrarisch dorp bekend om zijn kazen en 

gevarieerde varkensproducten.  

 

Vanaf het hotel La Enrea kunnen we tegen de wijzers van de klok de volgende 

‘drie kerken’ wandeling maken: 

 

De hoger gelegen straten volgend, die het centrum links laten liggen, gaan we 

in de richting van het punt waar we Montefrío binnenkwamen. Net ervoor, 

bereiken we,  

 Iglesia de San Antonio:  in vroeg barok. Met plateresk elementen en gevel 

die een altaarstuk imiteert.  

Naar het centrum afdalend,  

 Iglesia de la Encarnación  (van de vleeswording):  Een neoklassiek 

gebouw uit eind 18de eeuw, zeer origineel vanwege zijn reusachtige 

koepel die tegelijk als schip dient. 

Aan de overkant van hetzelfde plein begint de straat calle de San Sebastián die  

heuvelop leidt tot aan de, 

 Iglesia de la Villa (van de stad):  spectaculair gesitueerd op een rots boven 

het centrum van Montefrío. Gotisch-renaissance uit de 16de eeuw. Twee 

honderd jaar later, raakte de bevolking vermoeid om voor elke mis zo te 

moeten klimmen. De kerk werd toen verlaten ten gunst van de nieuwe la 

Encarnación. Het interieur was tijdens de burgeroorlog verbrand. Het 

toegangshek is open tot 18 uur. 

 

Zwembad (sp. piscina): tussen juni en september is het gemeentelijke zwembad 

open. Goed en met groene lig-area. Ingang € 3. Het bevindt zich in de 

tegenoverliggende deel van het dorp ten opzichte van ons hotel.  
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Spaanse architectuur 

 

Tijdens een wandeling door elke Andalusische stad, zult u verwijzingen zien 

naar deze specifieke Spaanse stijlen,  

 

Mozárabe (8ste tot 14de eeuwen) 

Uitgevoerd door Christenen die tijdens de Moorse overheersing woonden. 

Combineert Romaanse en Gotische stijlen met vormen en onderwerpen van 

islamitische kunst. 

 

Mudéjar (11de tot 15de eeuwen) 

Het tegenovergestelde. De architectuur van Moren onder Christelijke 

beheersing.  Met veel mooie voorbeelden in het oosten en zuiden van Spanje. 

Maakt uitstekend gebruik van baksteen en geglazuurde, veelkleurige tegels. 

 

De overgang van gotisch tot renaissance, die elders in Europa zo duidelijk is, 

werd in Spanje verwaterd door de gebeurtenissen gedurende het tijdperk van 

koningin Isabel ‘de katholieke’: de verovering van de laatste islamitische 

gebieden en de ‘ontdekking’ van America. De volgende twee stijlen zijn een 

resultaat hiervan:  

 

Isabelino (eind van 15de en begin 16de eeuw)  

Voegt aan  gotisch en renaissance islamitische versieringen toe. 

 

Plateresco (16de en 17de eeuwen) 

Van ‘plata’ (zilver). Deze is al wezenlijk renaissance, maar op de gevels wordt 

het werk van de zilverambachtslieden geïmiteerd. Dit edelmetaal was bijna in 

overvloed beschikbaar in de tijd van de vloten met Amerikaanse schaten.  

 

Churrigueresco (eind 18de, en 19de eeuw): 

Van de architect Churriguera, die Spaans barok transformeerde tot een eigen 

versie van rococó. De churrigueresco stijl kan waargenomen worden op gevels 

en interne versiering van veel kerken, kloosters en publieke gebouwen. Het 

woord ‘churrigueresco’ zelf, is door de Spaanse taal opgenomen om alles te 

beschrijven dat overgekunsteld en ietwat bizar is. 
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Montefrío - Granada 
 

Toc
ón

F. V
aq

uer
os

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

m

 
 

 Vrij lichte en vanwege de meerdere dopjes dat u doorkruist, gezellig rit.  

Maar het is goed opletten op de aanwijzingen als u niet in de voor fietsers 

slechtere uitvalswegen van Granada wilt belanden. 

 

km  60 km, 450 m 

0.  We dalen even af tot aan de weg Montefrío-Tocón. LA. 

Beklimming en afdaling. 

15.5  Kruispunt in Tocón, LA richting ‘Illora, Granada A-336’. 

19.  RA. ‘Granada 34 km’. Na een paar kilometer rijden we langs een 

spoorweg. 

24.5  Het weggetje mondt weer uit op de A-336. RA, richting ‘Estación, 

ferrocarril’. We fietsen langs Obéilar. Na driehonderd meter, RA 

naar Escóznar. Onder de spoor door en dan LA. 

27.  Kruispunt. LA naar centro urbano in Escóznar. Aan de overkant 

van het dorp, rijden we over een weg met lantaarnpalen aan onze 

rechterhand en gaan verder tussen akkers. 

30.  Valderrubio. Na zes honderd meter, op T-kruispunt,  LA naar 

‘Fuente Vaqueros’.  

34.5  Plein in Fuente Vaqueros. Vijftig meter voor het plein ziet u de 

straat Manuel de Falla aan de rechterkant. Aan het begin van  

deze straat staat het tickethuisje voor bezoekers van het 

geboortehuis van Federico García Lorca, de beroemde dichter en 

toneelschrijver. Rondleidingen om 11, 12 en 13 uur. Altijd met 

gids en in  het Spaans, 1.5 euro.  

34.8  Aan het einde van het plein is er een punt waar verschillende 

straten beginnen. We nemen die  naar links, een borstbeeld aan de 



_____________________________________________________ 
               

 

 

29   

rechterhand achter ons latend. Aan het begin c/Islas daarna wordt 

deze de GR 3405 Er is een boord dat naar ‘Pedro Ruiz, polígono 

industrial’ verwijst. Later negeren we de afslag daarnaartoe. 

41.  Onze weg stijgt om de ringsnelweg van Granada te overbruggen. 

Deze weg eindigt driehonderd meter verder. RA naar Santa Fé. 

Enkele km fietspad. 

44.  We bereiken een andere snelweg en gaan eroverheen via een 

voetgangersbrug.  Aan de overkant rijden we naar links 

evenwijdig aan de snelweg voor zo’n vijfhonderdmeter. Bij een 

soort pleintje met een huis van ‘material eléctrico Granada’ RA. 

Al snel komen we aan de hoofdstraat in Santa Fé, met 

lantaarnpalen. Deze RA inslaan en meteen LA bij bord met ‘ruta 

Washington Irving’, de straat Celestino Mutis in.  

46.  Bij voorrangsbord RA en dan LA over een straat met tuinstreep in 

het midden. Door naar ‘Belicena’. Het fietspad hier dient als 

opslagruimte voor de verschillende werkzaamheden en 

bouwputten. 

49.  Aan het einde van deze weg in Belicena is er een minirotonde-

dwergpalm. LA. 

51.  Rotonde. We gaan rechtdoor aan de overkant het dorp Purchil in. 

Al midden in Purchil zien we centro municipal aan de rechterhand 

en links een kerk. LA voorlangs de gevel van de kerk. 

52.  Schuin naar rechts, Pasaje de San José in. Een paar honderd meter 

verder bereiken we de weg naar Granada. RA op deze. 

56.  Bij meestal drukke rotonde, LA over een weg met aan de 

rechterhand hek-kippegaas. Na twee km gaan we onder de 

rondweg van Granada door en de stad in.  

58.5  Onze camino de Purchil eindigt bij de straat Camino de Ronda. 

We nemen aan de overkant de straat die even naar rechts ligt: 

Obispo Hurtado LA (rond hier even tegen het verkeer in). Al op 

de eerstvolgende straathoek is er een soort plein. Aan de overkant 

rechts en meteen links gaan we de calle del Buen Suceso in, over 

welke we fietsen tot aan het plein Plaza de la Trinidad en 

hierachter aan de rechterkant Plaza Bib Rambla. 

60.  Einde rit. 
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In  Granada 

Hotel Los Tilos   Plaza Bib Rambla 4  T 958 266712  € 70  

Naast het plein Plaza del Carmen, aan de andere kant van de hoofdstraat Reyes 

Católicos, 

Hostal Lisboa. Plaza del Carmen 27  T  958 221413  € 45  Het minste te van de 

vier maar op zich prima. 

Hotel Navas. Calle Navas 22  T  958 225959  € 90  

Ietsje verderop, naast calle Navas, 

Hostal Costa Azul.com  Calle Rosario 5. T 958 222298  € 47   

 

Onderweg 

Het zuiden van Andalusië is een complex systeem van bergketens en dalen. 

Deze werden gevormd toen de Europese en Afrikaanse platen in botsing 

kwamen tijdens de Alpine gebergtevorming, ongeveer 30 miljoen jaar geleden.  

 

Na de helling uit Montefrío hebben we de lange keten Sierras Subbéticas 

overgestoken, deze strekt zich uit vanaf de Sierra de Grazalema bij Ronda tot 

aan het eiland Ibiza. Zuidelijker ligt een andere bergketen die 400 kilometer 

doorloopt van Gibraltar tot aan de kust van Almería aan het oosten. Ze bestaat 

uit een aantal ‘schakels’ met de gemeenschappelijke naam Cordillera 

Penibética. De Sierra Nevada is met afstand de hoogste schakel, deze sierra is 

70 km en telt veertien toppen boven de 3.000 meter.  

 

Het meest voorkomende gesteente is lichte kalksteen. Zijn breekbaarheid geeft 

de sierras een aantrekkelijk reliëf van scherpe bergkammen en dalen van 

afwisselend karakter. Uitzondering is de Sierra Nevada die grotendeels uit 

schist bestaat, een donker, iets leiachtig en glimmend soort steen. Deze 

verweert anders dan kalksteen, en dat verklaart de rondere toppen van dit 

gebergte ten opzichte van de andere scherpere maar lagere sierras.  

 

Fuente Vaqueros     9000 inw. 

Dit is de geboorteplaats van de dichter en toneelschrijver Federico García 

Lorca. Hij is auteur van onder andere Bodas de sangre (bruiloft van bloed) of 

Yerma (onvruchtbaar) beide over universele onderwerpen met een sterke 

Andalusische tint gaan. Homoseksueel en voorstaander van de republiek, Lorca 

besloot aan het begin van de burgeroorlog in pro-Franco Granada te blijven. In 

augustus 1936, werd hij op zevenendertigjarige leeftijd vermoord.   
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Granada     300.000 inw.  

Granada bestond al sinds de tijd van de Iberiërs maar werd pas belangrijk vanaf 

1013 toen zij onafhankelijk van het kalifaat van Córdoba werd. In de jaren na 

de christelijke verovering in 1492, betekende de beslissing van de ‘katolieke 

koningen’  om Moren en Joden uit het land te zetten een zware klap voor de 

ambachten en kunsten in de stad. In de 18
de

 eeuw was er een herbloei, toen er  

enkele notabele barokke gebouwen ontstonden. 

 

In de Alhambra: 

‘De’ omdat Alhambra van het arabisch de ‘rode heuvel’ betekent. Op de heuvel 

staan twee paleizen, een kasteel en siertuinen. 

Tickets:  

€ 12. Wie dezelfde dag bij de ingang een toegangskaart probeert te kopen zal 

vaak ondervinden dat ze al uitverkocht zijn.  

 

Om dat te vermijden kunt u kaarten van tevoren kopen in alle kantoren van de 

bank BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). U kunt ook telefonisch kopen 

met Credit Card. Tel: (00 34) 91 5379178. Engels gesproken. U krijgt een 

referentienummer om de tickets bij de ingang te halen. Deze info en laatste 

openingstijden op: alhambratickets.com 

 

Voor het bezoek aan het paleis van de Nasriden (sp. palacios Nazaríes) wordt 

een vast tijdstip op de ticket afgedrukt. 

 

Toegang tot het complex ongeveer 9.00 tot 18.00 hs. De ingang en het 

ticketkantoor bevinden zich aan de overkant van het stadcentrum. Vanuit plaza 

Nueva, die zich tussen de heuvel en de kathedraal bevindt, loopt u over de 

straat cuesta de Gomérez, onder een boog door en verder omhoog. Na 20 

minuten lopen langs de muren aan de zuidelijke kant van de Alhambra komt u 

bij de ingang. 

 

 Alcazaba:  Moors kasteel, vanuit de toren heeft u een groots panorama.  

 Paleis van de Nasriden:  is de grote attractie, met sublieme arabische 

architectuur uit de 13de eeuw. De zalen waren voor het publiek en 

persoonlijk gebruik van de koninklijke familie. Met vele hoven en ruimtes 

met filigraan en stucwerk gedecoreerd, heeft het een harmonieus dolhof 

karakter. Het gaat om een ‘Alcázar’, wat de Moorse term was voor de 

combinatie paleis-kasteel. Dit woord en soort gebouw werden 
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overgenomen door de christenen. Er zijn meer ‘Alcázars’ te zien in andere 

Spaanse steden, maar lang niet zo geraffineerd.   

 Paleis van Carlos V:  behoorlijk buiten context tussen de Moorse 

gebouwen en tuinen. Dat neemt niet weg dat het een perfect voorbeeld van 

renaissancepaleis is. 

Op een verdere verhoging van dezelfde heuvel: 

 Generalife: mooie hoven en tuinen. Was de uitspanning van de Nasriden. 

 

Andere bezienwaardigheden: 

 Kathedraal:  renaissance uit de 16de eeuw. De buitenkant is ietwat simpel. 

Binnen is het groot en wel de moeite waard.  

 Capilla real (koninklijke kapel):  aan de zijkant van de kathedraal. Deze 

grafkapel voor de katholieke koningen werd 20 jaar eerder gebouwd en is 

fraaier dan de kathedraal zelf.  De tomben van Isabel en Fernando liggen 

achter een prachtig plateresco gietijzeren hek.   

 

 Albaicín: de oude Moorse wijk. Tegenover de noordelijke helling van de 

Alhambra, aan de overkant van het dal van het Darro stroompje. Het is het 

beste om na het avondeten vanuit het plaza nueva langs de nauwe straat die 

het Darro volgt te lopen. Bij de tweede of  derde steeg na de kerk op het 

plein slaat u linksaf en wandelt naar boven. Er zijn fraai versierde huizen, 

hoven, patio’s, pleintjes…. Boven bereikt u het plein Mirador de San 

Nicolás, met zicht op de Alhambra en betoverend sfeer.  

 

Eten:  maak uw keuze rond het Plaza Bib Rambla of de calle Navas voordat u 

naar de Albaicín wandelt. Veel bars maken allerlei bocadillos (broodjes). 

Misschien de eigenaardigste, met ruime keuze en de vieste vloer is de ‘bar de 

los bocadillos’ naast calle Salamanca, tussen het Bib Rambla plein en de 

hoofdstraat Reyes Católicos: Habas con jamón, morcilla, enz.  
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Terug naar Sevilla 
 

 =>  Met de bus 

Het busstation ligt aan de noordelijke kant van Granada op Avenida de Jaén. Er 

zijn bussen van het bedrijf Alsina Graells, tel. 958 185480, rechtstreeks naar 

Sevilla om: 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 16.30 en 18.30 uur. 

 

De reis naar Sevilla duurt drie en half uur  € 18. Fietsen worden gratis vervoerd 

mits er genoeg ruimte in de bagageruimte is. Voor één of twee fietsen is dat 

bijna altijd het geval. Heeft u er meer fietsen dan dient u er rekening mee 

houden dat misschien de reis over twee of meer vertrektijden zal moeten 

worden verdeeld. U plaatst zelf u fiets in de bagageruimte van de bus.   

 

 => Met de trein 

Er rijden vier R-598 treinen per dag. Deze type heeft in de wagon met de drank 

en snoep automaat hakken waar tot drie mountainbikes/racefietsen of twee 

grote hybrides kunnen worden gehangen. In 2007 vertrektijden waren 8.18, 

11.33, 16.32 en 20.24 € 21. In drie uur bent u in Sevilla.   

 

In Sevilla 

Hostal Zahira.  Calle San Eloy. Tel 954 221061. Wat vervallen kamers  

maar aangenaam en goed gesitueerd in autovrije straat  € 50 

In dezelfde bellas artes buurt, 

Hostal Trajano. Calle Trajano 3. T  954 382421  € 48 

Hostal Roma. Calle Gravina 34  T 954 501300  € 55  Nog meer accommodatie 

aan dezelfde straat 

Ietsje verderop naar het noorden van de stad, maar nog in het centrum, 

Hostal Alameda  Alameda de Hércules 31 Tel  954 900191  € 42 

Verschillende appartementen via de website sol.com (Spain on line) 

 

 

Sevilla    900.000 inw. 

Het centrum van Sevilla ligt aan de linker (oostelijke) oever van de  

Guadalquivir, aan de binnenkant van een lichte bocht in de rivier. Op de 

westelijke oever bevinden zich de vroegere terreinen van de Expo ’92, waar 

zich nu een soort themapark bevindt, en de populair wijk Triana, zonder grote 

bezienswaardigheden maar interessant voor wie zich tussen het gewone 

Sevillaanse volk wilt begeven. 
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De meeste attracties liggen in het centrum,  

 Kathedraal:  reusachtig gotisch gebouw uit de 15
de

 eeuw. Met 5 schepen 

ondersteund door 40 pilaren, is de kathedraal 76 meter breed en 116 lang 

Gelukkig is de minaret van de vroegere moskee in stand gebleven. Hij is 

nu een klokkentoren met daarop de windvaan (sp. giralda) die zijn huidige 

naam aan de toren geeft. ‘s Avonds vliegen er veel kleine torenvalken 

rond.  

Vanuit de kathedraal kunt u kiezen of u de Alcázares reales bezoekt of een 

wandeling langs barrio Santa Cruz maakt, 

 Alcázares reales:  een even interessante als aangename plaats om te 

bezoeken en dé aanrader in Sevilla. Oorspronkelijk in de 11
de

 eeuw 

gebouwd als residentie van de Taifas van Sevilla, is dit ensemble van 

hoven, patios en kamers later uitgebreid door opeenvolgende eigenaars. Zo 

hebben de Almohaden de patio del yeso (hof van het gips) toegevoegd en 

hebben de eerste christelijke koningen de kunst van mudéjar 

ambachtslieden gebruikt voor het aanleggen van cassettenplafonds. De 

tuinen zijn ook fraai. 

 Barrio Santa Cruz: mooie wijk met kronkelende straatjes die pleintjes en 

fraaie patio’s verbinden. Wit en roomkleurig geschilderde huizen zijn 

uitbundig met bloemen en traliewerk versierd.  

 

Vooral op de vroege zondagochtend is het zeer plezierig om een stadsrit met de 

fiets te maken. Het hier voorgestelde traject is ongeveer tien km lang,  

 

1. Neem de calle San Eloy naar boven tot aan het eind van het 

voetgangersgebied en ga daar de tweede straat naar rechts in: calle Sierpes, 

ook voor voetgangers.  

 

2. Voorbij het gemeentehuis ga schuin naar links tot aan de pleintjes achter de 

kathedraal. Even voorbij het tweede pleintje ziet u het gebouw van de 

Archivo de Indias, waar talloze dossiers over reizen naar de Americas in de 

17
de

 t/m 19
de

 eeuw zijn bewaard. Treasure hunters zoeken daar nog steeds 

tussen voor aanwijzingen naar verzonken, met schatten beladen galleons. 

 

3. Bij dat tweede pleintje, Plaza del Triunfo, gaat u de wijk barrio de Santa 

Cruz in via de straat Romero Murua. Kiest u uw weg tussen de 

verschillende stegen en pleintjes tot aan de Plaza de Santa Cruz en de 

tuinen Jardines de Murillo, naast de grote laan Menéndez Pelayo. 
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4. Fiets naar rechts door de Jardines de Murillo tot aan de twee 

verkeersknooppunten met aan uw rechterhand het grote gebouw van de 

oude tabaksfabriek. Daar werkte de operapersonage Carmen. Nu is het een 

faculteit. Ook Don Juan en De barbier van Sevilla zijn in deze stad 

geplaatst, die merkwaardig genoeg zelf nauwelijks operatraditie heeft. 

 

5. Schuin naar links ziet u de tweelingtorens van de Plaza de España. Ze 

vormen de uiteinden van het halve kring-vormige gebouw van de Expo van 

1929 (de eerste expo). Een prachtvoorbeeld van baksteen en tegelwerk. Na 

even rondgefietst  te hebben gaat u aan de overkant van de Avenida Isabel 

la Católica en fietst door het park Parque de María Luisa. Aan het 

zuidoostelijke einde daarvan bevinden zich de aparte gebouwen van twee 

musea en de koninklijke paviljoen. 

 

6. Fiets naar rechts om de rivier over te steken over de brug Puente de las 

Delicias. Aan de overkant RA. Dan fiets u door het lege terrein, uiteraard 

behalve in april, waar de flamenco-stands van de Feria de Abril worden 

opgesteld. In een daarvan maakten Máxima en Willem Alexander kennis 

met elkaar. 

 

7. Na de terreinen van de Feria, neem de eerste RA, de straat Presidente 

Carrero Blanco in. U komt tot een eerste plein en gaat door aan de 

overkant, zonder de rivier te oversteken, de straat Juan Sebastián el Cano 

in. De laatste twee honderd meters daarvan tegen het verkeer in.  

 

8. U bereikt een tweede rondplein, Plaza de Cuba. Steek daar wel de rivier 

over via de Puente de San Telmo en ga aan de overkant LA over het 

promenade-fietspad langs de rivier. 

 

9. Bij de volgende brug, Puente Isabel II, steek de Guadalquivir weer over en 

ga dan naar rechts. Na een paar honderd meter begint u te fietsen door de 

terreinen van de Expo-92.  

 

10. Na anderhalve km aan de westelijke kant van de rivier ziet u een 

voetgangersbrug waarover u weer de oostelijke kant bereikt. Eenmaal aan 

de overkant steekt u de grote straat Torneo over en gaat rechtdoor de Calle 

Baños in. Na vier korte stadsblokken bereikt u de straat San Vicente, die 

naar rechts tot aan het museo de Bellas Artes neemt.  Links achter deze 

bent u al bijna terug bij Calle San Eloy.  

 



_____________________________________________________ 
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Uw ervaringen 
Ik ben benieuwd hoe het met uw fietsvakantie is gegaan. Als u het leuk vindt, 

vul in zoveel van deze vragen als u zin in heeft en stuur me een mailtje: 

fietseninspanje@xs4all.nl. Alvast dank! 

 

 

Voornaam en woningplaats:  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Hoe heeft u naar Spanje (en het beginpunt van de route)  heen- en terug 

gereisd? Hoe ging het?  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Op wat voor fiets heeft u gereden?  Was het de juiste fiets voor het soort terrein 

en wegen? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Enkele ritten die u bijzonder mooi/plezierig vond: wegen/omgeving/plaatsen? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Enkele ritten die tegenvielen:  wegen/omgeving/plaatsen? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

mailto:fietseninspanje@xs4all.nl


_____________________________________________________ 
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Overnachtingen, 

Dag Plaats 
 hotel/hostal/ 

casa/camping  
Wat  vond u van de accommodatie? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Andere opmerkingen of  tips: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 

 


