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Barcelona en zuid-Catalonië 
 

 

 

Heen- en terugreis: Vliegen naar Barcelona en trein naar l’Espluga, trein 

terug Cambrils-Barcelona. 
   Met de auto +/-1600km Utrecht-Barcelona/Cambrils 

Fietsniveau:  3 - 4 

Beste seizoen:  April t/m Juni. September en oktober. 

Wegen, km: Ca. 210 goed asfalt, 20 matig asfalt, 20 fietspad  

 
 

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   aankomst Barcelona 

2 35  stadsrondrit  

3   trein naar l‘Espluga de Francolí 

4 59  Cornudella de Montsant 

5   rondrit 16 + 8 km 

6   rondrit om de Montsant  77 km 

7 60  Cambrils 

8    trein naar Barcelona, vertrek of verlenging 

 

 

 

 
 

 



 

2 

 

Inleiding 
In deze pagina's treft u een combinatie van een boeiende stadsrondrit en een 

kleine maar bijzondere tocht. Bij elkaar vormen ze een boiende korte vakantie. 

Los van elkaar kunnen ze ook deel uitmaken van andere vakantieplannen. 

 

Uiteraard heeft Barcelona vele fraai en interessante bezienswaardigheden, maar 

er is ook een aardig punt over deze bezienswaardigheden: ze liggen op net het 

ideale afstand van elkaar voor de fiets. De laatste jaren zijn in de stad 

bovendien steeds meer fietspaden uitgezet. Daarvan maakt de voorgestelde 

rondrit gebruik. U ziet in een halve dag zogoed als al de bekendste en mooiste 

plekken van de stad, en dat op de plezierigste en handigste manier: op de fiets.  

 

Vanaf Barcelona kunt u l'Espluga makkelijk met de trein bereiken en hetzelfde 

geld voor de rit terug vanaf Cambrils. De treintrajecten vormen een interessant 

deel van de tocht,  met aanblikken van gewone buitenstadjes, stranden, dorpen 

aan de kust, akkers en wijngarden.  

 

Over een drempel van bergen ligt in zuid-Catalonië een door het reliëf pittig 

maar rustig en mooi fietsgebied: dat van de wijngarden van het Priorat en de 

omgeving van de berg de Montsant. In deze tocht verkent u dit gebied over 

kleine wegen met weinig tot zeer weinig verkeer.  

 

De naam Priorat betekent 'het domein van de Prior'. De Prior was het hoofd van 

de kartuizer orde die in de 12
de

 eeuw heerschappij over dit gebied kreeg. De 

Kartuizers begonnen toen met de verbouwing van wijn, waarvan het Priorat 

tegenwoordig beroemd is. De wijnen van Priorat, samen met die van de 

naburige denominación de origen (het Franse appellation d'origin) Montsant, 

zijn buiten dit gebied even moeilijk te vinden als beroemd tussen de kenners.  

 

Voor de fietser het belangrijkste is echter dat de wijngaarden mooi in het 

landschap zitten. In een betrekkelijk klein gebied fietst u over bergen en dalen, 

en ziet u evenwel bossen en struikgewas als boom- en wijngaarden die zich 

fraai afwisselen in een onderhoudend landschap. Over de toppen van hellingen 

verschijnen dorpen diep in het dal, met karakteristieke kerktorentjes en kleuren 

die de overheersende gesteente van de omgeving weergeven.   

 

Samen met de aangrenzende bergen van Montsant en Prades vormt het Priorat 

een duidelijk afgezonderd geografisch gebied. Aan een kant liggen het Ebro dal 

en de zee, aan de andere uitgestrekte, drogere en lagere heuvels. Als u deze 

fietstocht heeft gedaan, heeft u niet alleen genoten van mooie fietsritten, lekker 

eten en dito wijnen. U heeft ook een uniek stukje Europa bezocht.  
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Het 'fietsniveau 3 - 4' is een gemiddelde: de stadsrit is niet meer dan 2. In de 

tocht in Zuid-Catalonië zijn de afstanden niet zo lang maar er zitten wel een 

paar korte maar zeer steile stukjes. Wie daar  weigert even af  te stappen  en 

alle rondritten rijdt dient aan niveau  4 te denken. 

 

 

Fietsverhuurders 

 
 In Barcelona 

Gebruik de stadsrit in Barcelona als test!  Afspreken: cubiertas nuevas (nieuwe 

buiten banden), transportín para alforjas (bagage drager, beide bij 

Barcelonabiking als bij Biciclot beschikbaar zelfs als misschien niet al 

geinstalleerd),  sillin cómodo (comfortabel zadel), enz. 

 

Barcelonabiking.com  Baixada de San Miguel 6. Midden in de gotische 

wijk.Ma t/m zondag 10-20 uur maar niet altijd iemand in winkel. Eigenaar 

Andrés is bereikbaar op 00 34 656 356300. Engels gesproken Ca.  € 75/week 

+waarborg 150 voor hybrides of  mountain bikes, beide in uitstekende staat van 

onderhoud.  

 

Biciclot maritim  Ma t/m zondag 10-15 en 16-19 € 75/week +waarborg 100 

voor eenvoudig maar adequate hybrides. Passeig Maritim 33. Tussen Mafre 

torens en strand, net voor het olympisch haven. Tel 932 219778  biciclot.net  

Vaak maar niet altijd engelsprekend iemand in winkel. 

 

 

Andere fietsenmakers 
Ma t/m vr 9.00-14.00 en 16.30-20.00 uur.  Za 9.00-14.00 

 

 In Barcelona  

La Bicicleta. Rector Triado 44. Tussen Sants en Plaza de España rechts van Av. 

Tarragona. Tel 93 425 0154. Oct-Apr ook zat namiddag open. 

 

 In l’Espluga del Francolí (midden in het dorp) 

Bicicletas GR-171  Car. de Montblanc 10  T 977 871994 

 

 In Cornudella 

Taller mecanic Oleguer. Naast benzinestation.  T 977 821477.  
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Aankomst Barcelona 
 

 

1/ Met het vliegtuig 

 
 

Het vliegveld van Barcelona heeft twee terminals: de oude, T2 en de nieuwe T1 

(zie boven, de zee ligt onder en de stad naar rechts) Vanaf het terminalgebouw 

T1 dient u, als u eigen fiets meeneemt, eerst naar T2 te fietsen, waarvan de trein 

vertrek.  Als u een fiets gaat huren, de bussen naar de stad vertrekken van beide 

terminals. 

 

Uit de oude T2 ziet u op de hoogte van een eerste verdieping een 

voetgangersbrug. U bereikt hierdoor in een paar honderdmeter het treinstation. 

Er vertrek een trein elk halfuur naar  Barcelona Sants.  € 3 fiets gratis.  

 

Het station Barcelona Sants ligt op een kwartier fietsen van de 

overnachtingsadressen in het centrum. De regionale treinen naar  o.a. l'Espluga, 

Cambrils en Tortosa del Ebro kunt u ook in dit station nemen. Uit het Sants 

stationgebouw ziet u een groot plein. Aan de overkant naar rechts begint de 

Avinguda de Tarragona, met een fietspad die naar het Plaza de España leidt. 

Aan de overkant van dit plein daalt de Avinguda del Parallel, ook met fietspad, 

tot aan de haven van Barcelona.  

 

 

2/ Met de auto naar Barcelona en Cambrils (en fietsn naar Cornudella) 
In Barcelona kunt u de auto parkeren in de eigen parking van hotel Cotursa 

Rocafort € 15/dag of hotel Meson Castilla € 20/dag. Er zijn meerdere openbare 

parkings voor rond de € 20/dag. Bv de Tres Chimeneas aan de Avinguda del 

Parallel of degene tussen de ramblas en de haven. De auto op straat laten kan 

tussen de wijk Poble Sec en de berg Montjuic. Voor twee of drie dagen hoeft er 

niets verkeerd te gebeuren voor wie niets in de auto laat.  
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In Cambrils alle drie vermelde hotels (zie aan het einde van de route) hebben 

eigen parking. Behalve in juli en augustus is er meestal plaats om de auto 

meerdere dagen tegen betaling te laten nadat u tenminste één nacht bij hen heeft 

geslapen. Prijzen parkeren per dag: Mónica € 10, Vila Mar € 8, Rovira € 9.  

 

Zie achter deze beschrijving de route naar Cornudella de Montsant (op andere 

weggen dat  terug Cornudella- Cambrils en ook een mooie rit)  

 

 

Overnachtingadressen in Barcelona 
Alle deze adressen liggen tussen de buurt van de Avinguda del Parallel waar de 

beschreven rondrit begint en eindigt, en het Plaza de Catalunya bij de ramblas. 

Ze hebben allemaal ruimte voor fietsen (sommige meer dan anderen). 

Tenminste als dat niet al opgenomen is. Bij de kleinere zit vaak een net nieuw 

aangenomen Latijnsamerikaanse receptionist die van niets weet en geen 

fietscultuur heeft: wakker schudden met zinnen als 'nos dijeron cuando 

llamamos que sí que se puede dejar las bicicletas, en el patio, almacén ó el 

cuarto de las maletas'/ toen we belden hebben jullie ons gezegd dat hier wel 

een plaats voor de fietsen bestaat, in de binnenhof, opslagruimte of 

bagageruimte.  

 

Reserveren aangeraden, 

 HostalAbrevadero.com Carrer Vila i Vilá 77  Tel 934 412205 € 75  In 

sympathieke volkswijk naast centrum Poble Sec, en ideaal gesitueerd voor 

de rondrit maar in het weekend bijna altijd volgeboekt. 

 HostalRío de Castro.com Avenida del Parallel 119  T  934 413046  Bicis 

en el patio  € 60 

 HostalRembrandt.com Calle Portaferrisa 23. Op voetgangersstraat 

helemaal in het centrum € 60  Nogal basic. U dient te presteren de fiets 

anderhalf verdieping door nauwe trap op te tillen. 

 

 Hotel Evenia Rocafort. C/Rocafort 23 Tel 902 021506 € 115  Modern, zeer  

comfortabel.  Fietsen in eigen parking. 

 Hotel Principal. Junta de Comerc 8. Tel 933 188970  € 120 inclusief buffet 

ontbijt.  Naast ramblas. 
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Ronde van Barcelona 
 

 
 

 Deze schitterende stadsrit gaat grotendeels over fietsstroken, parken en 

boulevards. Hij is op zijn  mooiste als u een zaterdag- of zondagochtend 

zeeer vroeg begint en meemaakt hoe de stad langzaam wakker wordt en 

dan steeds levendiger. Het eerste stuk op de ramblas wordt in ieder geval 

vanaf een uur of halfnegen 's ochtends te druk om te fietsen. Met andere 

worden:  huurfiets de dag van tevoren halen.  

 

 

km  35 km,  370m 

0.  De rondrit begint bij metro Parallel aan de Avinguda del Parallel, 

naast drie hoge schoorstenen die als een gedenkteken dienen van 

toen de industrie nog in de stad zelf zat. Fiets daarvan richting zee. 

Na een meter of tweehonderd steek de Parallel over om schuin naar 

links de straat Portal de Santa Madrona in te gaan.  

0.5  Fiets tot aan het zuilmonument van Colombus, draai omheen en ga 

in lichte stijging de Ramblas in.  

1.  Na een meter of driehonderd op de Ramblas ziet u links de boog 

waaronder de straat Arco del Teatro begint. Daar bevond zich de 

'kerkhof van vergeten boeken' in het mooie roman 'De schaduw van 

de wind' van Zafón, een aanrader als u Barcelona bezoekt en het 

nog niet gelezen hebt. 

1.4  Rechts het Plaza Real. Een ommetje waard. 

2.8  Als de Ramblas in het Plaza de Cataluña uitmondt, ziet u een 

lantaarnpaal die vroeger een fontein was, die van Canaletas. Daar 

vieren de aficionados van FC Barcelona hun sportieve successen.  

Ga naar rechts langs het plein en in tweehonderd meter weer rechts 

de brede voetgangers straat Portal de l'Angel in, in afdaling. 
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3.3 

 De gotische wijk 
 

Links van Portal de l'Angel bevindt zich het zijstraatje Montsió. 

Even vijftig meter in deze ziet u het beroemde kunstenaars café Es 

Quatre Gats. 

3.5  Y-splitsing. Houdt linksaan, nog steeds op voetgangers gebied. Al 

snel bereikt u een plein met de grote gotische kathedraal. Ga echter 

rechtdoor een steeg in, met de kathedraal aan de linkerhand. 

4.1  U bereikt een pleintje met beeldhouwwerk tegenover de ingang tot 

de kloostergang van de kathedraal. Sla voor het pleintje de steeg 

Carrer Montjuic del Bisbe in naar rechts. Door deze komt u aan het 

verscholen pleintje Sant Felip Neri. Neem aan de andere kant van 

het pleintje de carrer de Sant Server. Deze leidt naar links terug 

naar de kant van de kathedraalgebouwen. Eens tegen deze RA op 

carrer del Bisbe Irurita.  

4.5  Plaça Sant Jaume, met de zetel van de Catalaanse overheid en het 

stadshuis. Sla op het plein naar links en op maar een paar tientallen 

meter weer links een steegje in: de carrer de Paradis. Dit steegje 

zigzagt en leidt terug naar de achterzijde van de kathedraal. Ga daar 

naar rechts in afdaling de bajada de Santa Clara in.  

4.8  Plaça del Rey, een plein met middeleeuwse allure en het 

stadsmuseum. Ga vervolgens schuin naar rechts nog even afdalend. 

U bereikt al snel bij een pleintje de grotere, drukke straat Vía 

Laietana. Steek deze over en ga weer schuin naar rechts in afdaling 

de voetgangersstraat carrer d'Argenteria in.  

5.3  Gotische kerk Santa María de la Mar.  Fiets voorbij deze richting 

de haven en door het plein Pla del Palau. 

 

 

 

 

6. 

 De volkswijk Barceloneta en de stranden 
 

Jachthaven van Barcelona. Ga rechtdoor, de hele tijd met de haven 

aan de rechterhand en de volkswijk la Barceloneta aan de 

linkerhand, op Paseig Joan de Borbón. 

6.8  Aan het einde van de Paseig bereikt u het strand. LA om langs de 

stranden te fietsen tot aan de, 

8.5  Haven van de olympische spelen. Keer vervolgens terug op 

dezelfde promenade naast de stranden. U fiets voorbij een park. Al 

snel daarna, 
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9.5  Sla RA de Barceloneta wijk in, de borden naar 'centre civic,  

mercat' volgend. Fiets door de wijk op carrer d'Andrea Oria. U  

bereikt verderop de achterzijde van een markt. Aan de overkant van 

deze ga de carrer d'Escuder in. Na honderdmeter RA, de carrer 

San Miguel in. Fiets op deze voorbij de Plaça de la Barceloneta. 

10.3  Het laatste stukje van carrer San Miguel heet nu Carbonell. Op het 

kruispunt van deze met carrer Ginebra is er een wand open gelaten 

met oorspronkelijk jaren-50 sanitair. 

10.5  Carbonell mondt uit op een grote laan. LA, steek dan de laan over 

en draait vervolgens met de wijzers van de klok mee om de 

voorkant van het treinstation França te bereiken, met fraai art decó 

hal.  Fiets daarna door tot aan de ingang van het park, 

11.3  Parc de la Ciutadella. Ga het park in en even rechtdoor langs de 

ingang van de dierentuin. Draai een paar honderdmeter verder naar 

links om tussen coniferen en langs vijvers in de richting van een 

standbeeld te fietsen. Voorbij het standbeeld bereikt u een, 

12.  Grote fontein al aan de andere kant van het park. Fiets naar de 

achterkant van de fonteinheuvel en LA tot aan de hoek van het 

park. Daar ziet u een grote triomfboog. Fiets daar naartoe, al buiten 

het park, over een brede plein-promenade.  

 

 

 

 

12.7 

 Naar het hoger gelegen stad en de modale buurten 
 

Onder de triomfboog en RA op de Avinguda de Vilanova. Echter, al 

na honderd meter schuin naar links de carrer de Ribes in.  U laat 

een park aan de rechterhand en begint op een fietspad te fietsen. Na 

een afstand gaat de straat uitsluitend als fietspad verder. 

13.5  U komt aan de brede carrer de la Marina. LA op deze in stijging, 

langs het Plaza de Toros, de stierenarena, en tot aan de,  

14.5  Sagrada familia kerk. U ziet eerst de geboorte gevel. Het is leuk 

een ommetje te maken door het park tegenover deze gevel. Daarna 

LA de carrer de Provença in op fietspad. Fiets verder op deze met 

de Sagrada familia links van u en ga voorbij de lugubere lijdens 

gevel aan de  andere kant van de kerk.  

15.7  RA op de Passeig de Sant Joan, een brede straat met boulevard-

park en fietspad. Aan het einde van deze, keer naar rechts en snel 

daarna naar links de carrer Escorial in. De stijging wordt pittiger.  

17.2  Negeer een eerste bord naar Parc Güell, dat is voor auto's. Blijf nog 

even op carrer Escorial. Deze komt bij stoplichten tot aan de 

drukke laan Travesera d'Alt. Steek deze over en rechtdoor. 
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17.5  De tweede straat na Travesera d'Alt  LA. Bij Y-splitsing even 

verder rechtsaanhouden. Klimmen. 

18.  Parc Güell. Ondanks de vele bezoekers mag er gefietst worden. Ga 

in het park naar rechts en naar boven. U maakt een hele cirkel om 

terug naar dezelfde uitgang te komen. Boven en middenin bevindt 

zich een grote terras met uitzicht op de stad en allerlei beelden met 

fraaie tegelwerk. 

19.  Uit het parc Güell, RA en meteen links in steile afdaling. Weer aan 

de drukke Travesera d'Alt gekomen, ga rechts naar de eerste 

stoplichten en steek de laan over.  

 

Dal direct aan de overkant af op carrer Massaens. Ga dan de derde 

straat RA de carrer Martí in. 

20.  Plaça de Nord. LA op carrer de l'Alzina. Aan het einde van deze, 

even rechts en meteen links op carrer de l'Iglesia bereikt u een 

plein, het Plaça de la Virreina.  Vervolg aan de overkant in lichte 

afdaling door de carrer de Torrijos. U gaat na een paar blokken 

langs een markt. Meteen voorbij deze RA op carrer de Puigmartí, 

gevolgd door carrer de Penedés. 

21.  Plaça de Rius I Taulet, met het stadsdeelgemeentehuis van de wijk 

Gracia. Aan de tegenovergestelde hoek ga de carrer de Goya in. 

Dan de eerste LA: carrer Sant Pere Martir in tot aan een 

palmboom, sla daar RA. U bereikt een,  

 

 

 

 

21.3 

 De allure buurt Gracia 
 

plein op de straat Gran de Gracia. Ga naar links en steek de  grote 

Avinguda Diagonal over. Begin dan in lichte afdaling op de brede 

allurestraat Paseo de Gracia te fietsen. 

21.7  Aan de linkerkant het Gaudí huis la Pedrera. 

22.1  U fietst langs de Manzana de la discordia, een stadsblok waar drie 

opmerkelijke huizen in verschillende stijlen staan. Ze zijn 

respectievelijk van Gaudí, Puig en Domenech. 

22.3  RA de carrer Diputació in. Fiets deze helemaal uit. U komt dan 

tegen de brede,   

25.  Avinguda de Tarragona, bij het parc Miró, waar op een afstand 

naar rechts het standbeeld 'vrouw met vogel' kan worden gezien. 

Sla echter LA om de Plaça de España te bereiken.  
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25.2 

 De Montjuic berg 
 

Plaça de España. Fiets richting de trappen, fonteinen en paleis op 

de heuvel maar slaat onder de eerste trappen RA de Avinguda 

Marqués de Comillas in. Na tweehonderdmeter bevindt zich het 

paviljoen Mies van der Rohe aan de linkerkant. Nog een halve km 

voorbij deze en klimmend gaat u voorbij het nep-maar-goed gedaan 

dorpje  Pueblo Español, met kopie van de muren van Avila bij de 

ingang. 

27.  Rotonde. Rechtdoor. 

27.4  Y-splitsing. Houd linksaan naar 'stadi Olimpic' en 'castell'. De weg 

stijgt nog steeds. 

28.3  Olympische stadion. De meeste dagen gratis te bezoeken. 

29.1  Even voorbij de kubistische witte huizen van de stichting Fundació 

Miró, ga schuin naar rechts. Klim naar het kasteel.  

31.  Kasteel van Montjuïc. U mag met de fiets aan de hand over de 

hangbrug en via een tunnel tot aan boven het kasteel lopen. Rond 

de burcht zijn er mooie uitzichten over de stad, haven en omgeving. 

32.  Dal direct richting het centrum van de stad. U passeert de Plaça de 

la Sardana (het volksdans van Catalonië) en de Avinguda del 

Miramar, met op de achtergrond de Sagrada familia en het 

komkommer gebouw. Door de straten van de wijk Poble Sec 

bereikt u weer de drie schoorstenen bij Avinguda del Parallel. 
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Trein naar l’Espluga de Francolí 
Van het Barcelona Sants station zijn er vier Cataluña/Regional express treinen 

per dag naar Montblanc en l’Espluga, op 11.47, 13.47, 16.47 en 18.47 In deze 

kunnen fietsen gratis worden meegenomen. De reis duurt iets meer dan twee 

uur. Zie voor de laatste tijden  www.renfe.com  Click op ‘horarios y precios’ en 

‘todas las estaciones’  

 

Eens afgestapt in l'Espluga, fiets naar de andere kant van het dorp, want daar 

ligt het hostal en het begin van onze route: in een paar honderd meter van het 

station kom je aan een rotonde. Neem de tweede uitgang rechts en fiets om het 

dorp over de Avinguda de Catalonië,  na één km hostal aan de rechterkant. 

 

In l'Espluga 

HostaldelSenglar.com  Plaça Montserrat 1 t 977 870121/ 0411  € 56 Complete 

gelegenheid met goede service, ruime kamers en buffetontbijt vanaf  halfacht. 

Hotel OcellFrancoli.com  Passeig de Cañellas 2 t 977 871216  € 63  Ook prima, 

aan soort plein/promenadje midden in het dorp. 

Hotel Monestir.com Op 2 km van l'Espluga aan carretera des Masies en naast 

onze route t 977 87 0058  € 85  Met zwembad en perfect voor wie het kloster, 

op één km,  wil bezoeken.  

 

l’ Espluga de Francolí    3500 inw. 

Dit dorp ligt vlakbij de plek waar het riviertje de Francolí voor een afstand 

onder de grond duikt, vandaar de van het latijns afgeleide naam: 'de spelonk 

van de Francolí'  De spelonk kan worden bezocht,  net buiten het dorp aan het 

noordwesten. Andere bezinwaardigheid zijn de wijn kelders in moderniste stijl 

naast de weg van het treinstation. De derde en misschien aangenaamste is het 

museum van het landelijke leven, 'museo de la vida rural' op twee honderd 

meter van de kerk en carrer major midden in het dorp. Openingstijden variëren 

maar tussen 13.30 en 15.30 zeker gesloten, dan doorgaans tot 18.30 open. 

Klooster van Poblet 

Hiervan genoeg informatie in allerlei gidsen. De grootste van drie cisterciënser 

kloosters in het zuiden van Catalonië.  In Poblet is er veel fraai architectuur van 

vanaf  XII eeuw te bewonderen, in een armonieuze ensemble.  Openingstijden 

10.30-13.30 en 16.30-18.30  maandag  gesloten. 

 

Montblanc   7000 inw. 

Historisch ommuurde stadje met mooie plaça major en omgevende straatjes. 

Er is keuze aan accommodatie, bijvoorbeeld Fonda Cal Blasi op carrer 

d'Alenyá 11 t 977861336 € 70 Nadeel, behalve wat toeristische drukte is dat 

van de zes km naar l’Espluga drie kunnen op asfalt niet anders dan over de N-

weg, met redelijk zijstrook maar vrij veel verkeer inclusief vrachtwagens.   
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l’Espluga de Francolí - Cornudella de Montsant 
 

 
 

 Een rit waar alles klopt: niet alleen is er veel moois en gevarieerd te zien 

en beleven, maar volgens mij ook in de juiste volgorde. 

 

km  59 km,  1000m 

0.  Uit het hostal en l'Espluga naar het zuidwesten er is meteen eenY-

splitsing. Volg de linkertak, de carretera des Masies, TV7007 

3.  De TV7007 draait om de muren van het klooster van Poblet totdat 

zich aan de TV700 weer voegt. LA naar Prades. Lange maar nogal 

gematigde klim op rustige weg (iets minder het weekend) door 

bosrijke omgeving. 

23.  Prades. Na de klim, het mooie plein met veel bars onder de 

portieken en drinkwaterbron is  perfect voor een pauze.  Dan terug 

naar de TV700 en meteen LA, over de T704 naar en voorbij la 

Febró. 

39.  RA de TV7092 in door behoorlijk afgelegen gebied. Even verder 

fietsen we langs 'los Castillejos', een verlaten traininscamp voor 

militaire comandos. 

48.  T-kruispunt,  RA 

51.  l'Arbolí. Door het dorpje en verder in westelijke richting. 

55.  Heel steil stukje afdaling tot aan andere weggetje. RA. In een paar 

honderd meter fietsen we over de stuwdam en langs het stuwmeer 

van Siurana.  

58.  T-kruispunt. Links zien we al Cornudella. Ga het dorp in en net 

voor de kerk RA. Na honderd meter  komt u aan een pleintje, de 

Plaça de la Villa. Daar bevindt zich El Recó. Aan de overkant 

leidt een steeg onder een boog in vijftig meter tot La Villeta. 

 

In Prades  500 inw. 

Onder andere casa de pagés  Cal Pons op carrer Sant Llorenc 12  Rustig en   

aardig dorpshuis  t 977 868268  € 50 



 

13 

 

In Cornudella 

Fonda y Casa rural El Recó    Plaça de la Villa 10   T  977 821032  Eigenaars 

Jordi en zijn ouders. Klopt bij het restaurant aan de hoek  €  50  Comfortabel en 

rustig huis aan het pleintje midden in Cornudella.  

Casa rural  LaVileta.net   Carrer Vileta 16 A.  T  977 821006.  Eigenaars Rosa 

en Marcel  € 37  Voor meer ruimte en zaaltje: appartement  € 60/ dag.    

 

Onderweg 

De klim  naar Prades gaat door gemengd bos.  In de plekken met water in de 

buurt zien we populieren die hogerop vervangen worden door essen en nog 

hoger door elzen, maar de groenblijvend steeneik is wel het meest aanwezig 

soort. Al in het plateautje rond Prades wordt de aarde opvallend roodkleurig, er 

zijn akkers waar aardappel wordt getelt. De aardappel van Prades is goed 

bekend en heeft zelfs een eigen 'appelation d'origin': patata de Prades.  

 

Verderop bereikt u hellingen die een meer zuidelijke orientatie hebben, samen 

met meer gedwongen steeneiken bestaat het bos daar  uit dennen en kermeseik.  

 

In de omgeving van Cornudella ziet u vaak verwilderde percelen met 

hazelnootstruiken. Tot aan begin jaren '90 was de oogst van hazelnoten 

belangrijk, maar de laatste jaren heeft concurrentie uit voornamelijk Turkije, 

met goedkopere ardbeidskracht, het plukken onrendabel gemaakt.  

 

Cornudella de Montsant    800 inw. 

Dankzij zijn spilpositie is Cornudella iets meer bevolkt dan andere landbouw 

dorpen in de streek. Om dezelfde reden is ideaal als uitvalbasis voor meerdere 

mooie rondritten. Het is echter geen plaats met een uitgebreide toerisme 

infrastructuur. De paar overnachtingsadressen hebben we voornamelijk aan 

bergbeklimmers te danken, die hier een paar dagen verblijven om de 

rotswanden van de Montsant te bedwingen. In de zomer is er een gemeentelijk 

zwembad geopend in het bovenste deel van het dorp. Er kan ook gekanoed en 

gezwommen in het stuwmeer op twee km afstand.  

 

In het restaurant van el Recó, aan het pleintje, wordt uitstekend eten in 

plaatselijke sfeer geserveerd. 's Middags van 12 tot 14.30 uur en 's avonds 

vanaf 20.30 uur. Enkele keuzes op de kaart in het Catalaans zijn: amanida 

(gemengde groene salade), pá amb tomaquet (brood met olijf-olie, knoflook en 

tomaat), calçotada (in het voorjaar, uitjes op houtsvuur gegrild met worstjes), 

butifarra (zachte bloedworst) of escudella (stoofpot). Alles voortreffelijk, maar 

pas op: de even lekker als stevige wijn doet elke plan van verdere 

ondernemingen dezelfde dag  in een geestelijke nevel zien verdwijnen. 
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rondrit naar Siurana en Sant Joan 
 

 

 

 Eigenlijk twee verschillende rondritten vanaf Cornudella. De tweede kan 

ook als wandeling worden gedaan. 

 

km  16 + 8 km, 380 +250m 

0.  Fiets naar de weg en LA richting Ulldemolins. 

0.6- 

1. 

 Negeer eerst afslag naar het stuwmeer. Een paar honderdmeter 

verderop wel RA naar  Siurana.  

8.   Siurana  (zelf +/- één km fiets naar boven geduwd)  

Dezelfde weg terug. 

16.  Terug bij de noordelijke uitgang van Cornudella begint richting de 

rotswanden van de Montsant het weggetje naar de kapel van Sant 

Joan del Codolar -niet op de kaart-. Vraag ernaar want er is geen 

bord. Het nauwelijks asfalt-daarna beton weggetje ga langs een 

paar nieuwe huizen net buiten Cornudella, maakt een bocht naar 

links en begint te stijgen.   

20.  Kapel van Sant Joan. Dezelfde weg terug.  

 

 

Siurana  20 inw. 

Dit spectaculair gesitueerd gehucht was in de twaalfde eeuw de laatste plaats in 

Catalonië die aan de Moren werd veroverd. Het is een genoegen om rond het 

plateau wat rond te lopen, mooie hoeken te ontdekken en van de uitzichten te 

genieten. Siurana is wel de enige obligate toeristische plek in de streek. Tussen 

twaalf en zestien uur kan het betrekkelijk druk zijn met jeep-safari's en bussen  

uit de kust.  
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Ermita de Sant Joan del Codolar 

De buitenkapel (sp. ermita) van Sant Joan ligt verscholen tussen grijze 

rotsblokken en oude cipressen in een erg mooie plek aan de voet van  de 

hoogste top van de Montsant, de Roca Corbatera op 1163 m.  Deze is een wat 

grotere voorbeeld van vele andere ermitas die in soms moeilijk toegankelijk 

plekken rond de Montsant te vinden zijn. Sant Joan dateert oorspronkelijk uit 

de twaalfde eeuw maar is in 1780 herbouwd.  

 

U kunt ook daarnaartoe wandelen (terug iets korter). Heen over de weg. Terug 

LA vanaf  Sant Joan op een voetpad dat langs de helling hoogte houdt -Grande 

Randonné  met rood en witte markeringen- Na ongeveer een kwartier wandelen 

bereikt u een kruispunt met andere voetpad dat naar het dorp daalt.    

  

 

De wijnen van Priorat en Montsant 

De liefhebber van karaktervolle rode wijnen komt in deze tocht helemaal aan 

zijn/haar trekken. Hier wordt er gefietst door twee prestigieuze denominaciones 

de origen (DO): Priorat en Montsant.  

 

Het verschil tussen de twee heeft vooral met de grond te maken. De gronden 

van Priorat zijn voornamelijk van een roestkleurige soort lei, licorella 

genaamd, dat deze wijnen een bijzonder mineraalsmaak geeft. In tegenstelling, 

bestaan de gronden binnen de DO Montsant uit kalk, zandsteen en klei. Wijnen 

uit DO Montsant hebben een meer fruitige smaak. Dorpen als Porrera, Torroja, 

en Scala Dei liggen in de DO Priorat, terwijl o.a. Cornudella en Ulldemolins tot 

de DO Montsant behoren.  

 

De laatste jaren krijgen de wijnen van deze streken steeds grotere  

internationale waardering. Als u 's avonds zit te eten heeft u hier echter de 

voorrecht om hen voor de prijs van een huiswijn te proeven. Hun hoge prijs 

buiten de streek komt ook van het feite dat de productie beperkt is. Het 

aangeplante oppervlak van de twee DO's bij elkaar ligt rond de 4,000 hectares. 

De productie per wijnstok is ook laag. Terwijl in de meest productive 

wijngebieden vaak één wijnstok genoeg is om één fles wijn te krijgen, hebt je 

in Priorat minstens drie wijnstokken voor nodig. 
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rondrit om de Montsant  
 

 
 

 Nog beter dan over berg te gaan? Geheel om haar contouren te fietsen. 

Hoef niet perse in deze richting, met de klok mee is even goed. 

 

km  77 km,  1100m 

0.  Naar de weg en LA naar Ulldemolins. 

7.  Coll d'Albarca op 774 meter. 

11.  Ulldemolins. Door op dezelfde C 242 richting Bellaguarda. 

25.  LA naar Margalef op de T 713. 

33.  Margalef. Over een brug links is er prima hostal-bar Es tres Pins.  

38.  Y-splitsing. Links naar Cabassers en La Vilella Baixa. 

55.  Kruispunt bij Vilella Baixa.  LA richting Vilella Alta en Poboleda. 

Als u echter in Vilella Baixa afdaalt, vindt u een drinkwaterbron 

met bankje naast het gemeentehuis en nog honderd meter 

verderop een winkel en bar. 

61.  LA naar Scala Dei. Even verder bereikt u links over een bruggetje 

het gehucht. Meteen naar rechts begint de weg naar het klooster. 

62.5  Klooster van Scala Dei. Na eventueel bezoek terug naar de weg en 

LA naar la Morera de Montsant. Er begint al snel een forse klim  

gevolgd door de afdaling terug naar Cornudella.    

 

 

Kartuizer klooster (cat. Cartoixa) van Scala Dei 

Al valt in de ruïnes niet veel te zien is het de moete waard om deze 'verborgen' 

dal te bezoeken. Het klooster ligt één km achter het gelijknamige gehucht. De 

wijngaarden in het dalletje tussen het gehucht en het klooster van Scala Dei  

zijn de wieg van de wijnbouw in de streek. Het waren uit Frankrijk gekomen 

monniken die in de 13
de

 eeuw daarmee begonnen. 
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Rond het jaar 1200 werd een expeditie van kartuizer monniken vanaf de 

Provence naar Catalonië gestuurd. Ze kozen een afgelegen dal aan de voet van 

de Montsant (ned. heilige berg) om het eerste kartuizer klooster in het Iberische 

schiereiland te stichten. De volgende decenia groeide het aantal monniken in de 

Cartoixa snel. Namelijk met kluizenaars die al in groten en kapelletjes rond de 

Montsant woonden en het leven met andere monniken toch gezelliger gingen 

vinden. De kartuizers begonnen toen met de wijnbouw, wat geen kwaad deed 

aan het prestige van de orde bij adel en koninklijke huis.  

 

De groei van de orde in zuid-Catalonië werd echter begrensd door de nabijheid 

van de drie grote cisterciënzer kloosters naar het noorden: Poblet, Santes Creus 

en Balbona. Uiteindelijk pakte echter dit feit voordelig uit voor de Kartuizers. 

Adel en koninklijke huis wilden de invloed van de Cisterciënzers compenseren. 

Ze gaven de hoofd van de Kartuizers van Scala Dei, de prior, uitzonderlijke 

bevoegdheden en macht over de omliggende streek. Deze streek werd sindsdien 

Priorat genoemd, het domein van de prior. 

 

Begin 19
de

 eeuw betekende de Napoleontische oorlog een eerste klap voor de  

zelfstandigheid van de Cartoixa. In 1835, als gevolg van een wet van 

onteigening van kerkelijke gronden, werden de monniken gedwongen om het 

klooster definitief te verlaten. Pas laat in de twintigste eeuw werden de 

inmiddels ruïnes gekocht door de Catalaanse overheid en werd het verval een 

halt toegeroepen. 
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Cornudella - Cambrils 
 

 
 

 Een onderhoudende rit met plezierig afsluiting langs de stranden van 

Cambrils. Direct aan de weg iets bijtanken kan uitsluitend in Falset.  

 

km  60 km,  650m 

0.  Naar de weg en RA langs de wijnkelders en het benzinestation. 

4.  RA op de TP 7402 naar Porrera. 

13.  T-kruispunt bij Porrera. RA en tweehonderdmeter verder LA op 

de T740 naar Falset. 

23.5  T-kruispunt in Falset. RA richting Mora. Fiets even op de N 420 

door het stadje. Er is een bocht naar rechts. Voorbij de bocht, ga 

de eerste straat LA. Deze is geen doorgangstraat voor auto's maar 

sluit in twee blokken aan met de T 300 naar Marça.  

26.  Rotonde voor Marça. LA naar La Torre de Fontaubella. 

32.  Bij la Torre rechtdoor de laatste klim van de tocht tegenaan: naar 

het colletje van de windmolens (eigen benaming), gevolgd door 

een lange afdaling naar  Mont-roig en de kust. 

48.  Kruispunt bij Mont-roig del Camp. Rechtdoor naar een rotonde en 

weer rechtdoor aan de overkant naar de kust op de T 323.  

53.  We draaien even naar links om onder de N-weg en treinspoor 

heen te gaan. Meteen na de treinspoor LA op een nauwelijks 

verharde, dan onverharde weg die evenwijdig en precies naast de 

spoor loopt. 

55.  We bereiken een rambla. Ga aan de overkant achter de brug en 

RA tot aan het strand. LA langs het strand, promenade en op een 

fietspad tot aan Cambrils zelf. 

59.  Centrum van Cambrils met de marina en veel restaurants. Aan het 

einde van dit stuk, bij een rotonde, draaien we naar links het stadje 

in en zien al snel het hotel aan de rechterkant van de straat. 
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In Cambrils  o.a. 

Hotel Mónica   Galcerán Marquet 1. Gedeeltelijk wielrennershotel met prima 

kamers en faciliteiten  T  977 791000   € 90   

Hotel Vilamar. Pais Basc 10. Op vierhonderd meter van de haven binnen het 

stadje  T  977 369600  € 49   Fietsen in eigen parking. 

Hotel Rovira. Avenida Diputación 6  Op vijftig meter van haven en strand. Tel 

977 360900. Fietsen dienen in de parking van de auto's te worden geparkeerd,  

op driehonderd meter van het hotel zelf  € 80 

 

 

Vertrek 
Met de regional trein van Cambrils naar Barcelona Sants (ongeveer een trein 

elke twee uur) en van daar stoptrein naar het vliegveld (elke half uur). Als u uw 

fiets meeneemt en niet intussen in Barcelona overnacht, laat een brede 

veiligheidsmarge voor het vertrektijd van uw vlucht.  
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Voor wie naar Cambrils met de auto aankomt, 

 

 

Cambrils - Cornudella de Montsant 
 

 
 

 Na de eerste tien km drukker verkeer  uit de kuststrook, een rit met vooral 

klimmen op rustige kronkelweggetjes. Mooie benadering van de berg de 

Montsant vanaf  Torroja. 

 

km  61 km,  1050m 

0.  Ga naar het treinstation en verder helling op over een promenade 

met platanen: Avinguda Vidal i Barraquer. Na driehonderd meter 

houdt deze op bij stoplichten aan de drukke N 340. Steek over en 

LA om een paar honderdmeter evenwijdig aan de N 340 te fietsen.  

1.5  RA naar Montbrió del Camp op de T 312. 

8.5  Rotonde. Rechtdoor aan de overkant Montbrió in. Als deze straat 

ophoudt, links en rechts richting Riudecanyes, op de T 313. 

12.  Rechtdoor naar Porrera. 

25.  Coll de la Teixeta, op 546 meter. 

30.  Net voor Porrera, negeer een afslag naar. Dan RA Porrera in. U 

komt aan een pleintje. Porrera staat bekend om zijn vele 

zonnewijzers, u ziet al een paar rond het plein. Aan de overkant 

van van de beek is er om de hoek bar Antic, met goede bocadillos.  

 

Na eventuele pauze terug naar het kruispunt buiten Porrera en RA 

richting Torroja del Priorat op de TP 7403.   

39.  De weg dalt af voorbij Torroja. Midden in het dorp is er een mooi, 

schaduwrijke plek voor een pause, met frisse waterbron. Aan het 

einde van de afdaling, net na een brug, RA richting Scala Dei.  
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47.  Kruispunt. U ziet het gehucht Scala Dei in een dal liggen. Deze 

programma stel echter voor om dat tijdens de rondrit om de 

Montsant te bezoeken. RA naar Poboleda en Cornudella.  

51.  In Poboleda bar rechts van de weg en nog andere met aardig terras 

de straat naar links in (dus niet naar het centum beneden) beide 

goed en goedkoop. 

60.  Cornudella. U fietst voorbij de wijnkelders en bereikt de kerk.  Ga 

het tweede straatje tegenover deze links in. Na honderd meter  

komt u aan een pleintje, de Plaça de la Villa. Daar bevindt zich El 

Recó. Aan de overkant leidt een steeg onder een boog in een 

steenworp afstand tot aan La Villeta. 

 

In Scala Dei 

Hostal els Troncs. Rambla 30. Midden in het gehucht Scala Dei. T 977 827158 

Rustige familie gelegenheid. In het weekend restaurant wel druk bezocht  € 38  

 

In Poboleda 

Hostal Populetus: in het dorps familiehuis van Leonor en Josep. Vriendelijk en 

aangenaam, al is er niet veel te doen. Tel 977 827010   €  45  

Goedkoop eten:  menú del día bij restaurant El Cau, aan de weg in Poboleda. 
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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: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 

 


