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Costa Blancas binnenland 
(Alicante - Valencia of  ronde vanaf Valencia) 

 

 

Inleiding 
Vanaf het noorden gezien is de Costa Blanca de eerste Spaanse kust waar ook 

in de winter het weer erg aangenaam blijft. Dit heeft behalve het toerisme, de 

bouw van tweede residenties voor overwinteraars en ‘pensionados’ flink 

aangespoord. Achter een eerste front van heuvels met vakantiewijken, ligt een 

tweede front van stadjes die uit de bouw en andere diensten gerelateerd aan de 

tweede residenties leven. Kortom, het is vrij druk aan de Costa Blanca.  

 

Echter, wie nog een tiental kilometers verder het binnenland ingaat, komt 

opeens in een andere wereld. U gaat door een soort onzichtbare grens en opeens 

is het stil: welkom in een rustige streek waar af en toe een klein dorpje in zicht 

komt, fraai in het dal en  tussen boomgarden. U kunt dit stille binnenland in 

deze korte maar afwisselend en fraaie fietstocht bezoeken.  

 

Kijk naar een kaart van de Middellandse zeekust van Spanje. Tussen Valencia 

en Alicante steekt een stuk land de zee in. Daarin lopen en aantal kleine 

bergketens in oostelijke richting vanaf een hoogland veertig km in het 

binnenland naar de kust, als de gespreide vingers van een hand. De combinatie 

van de dalen tussen deze bergketens, waar rivierbeddingen begroeid met 

planten als riet en oleander tussen boomgaarden slingeren; de ruige bergen aan 

hun zijden en de stille plateaus erboven maakt van dit een erg mooi fietsgebied. 

 

In dit gebied stel ik twee routes voor:  

De eerste is een trektocht vanaf het vliegveld van Alicante naar Valencia, 

handig ook voor wie met andere tochten wil combineren; de tweede is een 

ronde vanaf Valencia, wat lichter en zeer geschikt voor wie eventueel met 

huurfietsen het ‘fietsen in spanje’ wil proberen. Deze kleine ronde is eigenlijk 

een zeer plezierige combinatie van fietsen, wandelen, strand en stadsbezoek in 

ongeveer een week.  

 

De weggen zijn op asfalt met de uitzondering van enkele tientalen km op 

(semi)verharde fietspaden. In de ronde vanaf Valencia treft je buiten de stad 

bijna uitsluitend kleine weggen met zeer weinig verkeer. In de trektocht is het 

verkeer meer afwisselend: samen met fietspaden en stille weggetjes zijn er ook 

sommige vrij drukke stukken op gewone weg langs de kust. Het verschil in 

fietsniveau, 4 de trektocht tegen 2-3 de ronde, heeft ook hiermee te maken
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Alicante - Valencia 
 

 

 

 

Heen- en terugreis: Vliegen heen naar Alicante en terug van Valencia 

Fietsniveau:  4  

Beste seizoen:  Maart t/m juni; september en oktober 

Wegen, km: Ca. 200 goed asfalt, 30 matig asfalt, 15 verhard 

fietspad, 20 semiverhard fietspad 
 

 
Van de accommodaties wordt de orientatieprijs van een tweepersoonkamer per 

overnachting vermeld.  Eenpersoonkamer kost doorgaans ongeveer driekwaart als 

tweepersoonkamer.  Bijvoorbeeld € 60 betekent 2pk 60 en 1pk 45. Ontbijt is meestal 

inbegrepen in de prijs. Vanaf het buitenland: voor spaanse tel nummer: 00 34 

 

 

 

Voorgesteld programma, 

 
dag km  naar 

1 34    aankomst Alicante - Agost 

2 64  Benifallim 

3 41 of 77  Benissiva 

4   wandeling of rondrit 49 km 

5 61  Cullera  

6 42  Valencia 

7   vertrek of verlenging 

 

 

=> Routebeschrijving van de ronde vanaf Valencia onder deze  

=> Zie ook bij de ronde: 

 * wandeling bij Castell de Castels 

 * wandeling en rondrit bij Benissiva 

 * bezienswaardigheden Valencia  
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Fietsenmakers 

Openingstijden meestal ma-vr 10.00-14.00 en 17.00-20.00 za 10.00-13.30. Alle  

ongeveer in het centrum,  

 

 In Elche, eerste halte vanaf treinstation Torrellano: Sprint Bikes. Av. 

Libertat 50 T 966 670120 

 

 In San Vicente del Raspeig (op km 21.5 eerste rit, blijf op dezelfde weg,   

een km of zes verderop) Tot Esport. c/ Blasco Ibañez 6  T  965 6688273  

manolitoontheroad.com 

 

 In Pego: Talleres Gas-Do. Avenida Juan Carlos I nr.42. Tel 966 400118. In 

industriegebied aan het begin van de weg naar Oliva. Zaterdag gesloten. 

 

 In Denia: Motos Quirro. c/Diana 27 bajo. Tel 965 780461 

 

 In Gandía: Ciclos Benavente. c/San Rafael 74. Tel 962 876873.  

 

 In Cullera: Bicicletas Guzman. c/Colon 33 Tel 961 72394 

 

 In Valencia: orangebikes.net  Calle Editor Manuel Aguilar 1 (achter 

Mercado central bij c/Barón de Carcer) Tel 963 917551   

Ook Bicicletas Rafael Abad op c/Tundidores  

 

 

Voor wie eerst in Alicante-stad wil overnachten 

 

Begin net als in pag.4 beschreven tot aan km 3. Op het stationtje van Torrellano 

kun je de Cercanias trein naar Alicante nemen (half uur)  

In Alicante onde vele andere, 

HotelBahia.es  Perfect gesitueerd voor het strand, naast centrum, haven en 

kasteel. Av. Juan Bautista Lafora 8 Tel 965 206522 € 65 

 

Van Alicante naar Sant Vicent del Raspeig- Verdegas- aansluiting op km 21.5 

van de beschrijving eerste rit. 
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vliegveld Alicante - Agost 

 

 
 

 Een onderhoudend begin van de tocht. Tussen km 24 en km 28 ligt 

een onverharde weg/pad waar wellicht een paar honderd meter de fiets 

moet worden geduwd. Dit lijkt me een goede gelegenheid om even 

rustig de omgeving te beleven, maar voor alles asfalt, op km 24 

rechtdoor sluit je in één km met de gewone weg naar Agost, met druk, 

saaie drie km klim maar net genoeg zijstrook in goede staat. 

 

km  34 km, 500m 

0.  Loop uit de aankomst terminal en ga rechtsaf (RA). De weg maakt 

een bocht naar links. Na ongeveer tweehonderd meter langs de 

parkings, LA weer zo'n tweehonderd meter langs de parkings. 

Eens voorbij de parkings en net  voorbij de in- en uitrit naar de 

grote weg Elche-Alicante bevindt zich, schuin naar rechts, de weg 

naar het dorp Torrellano (goed kijken en even zoeken/vragen: 

'carretera local, no la nacional, a Torrellano' Het begin van deze 

weg is nogal verborgen door werkzaamheden en bord kijkt naar 

de andere kant, maar bestaat echt, zie google earth beneden, weg 

CV852). Je fiets over deze met de snelweg en, ietsje verderop, 

ook het spoor aan de rechterkant.    

3.  Rotonde. RA het dorp Torrellano in (Je ziet het treinstatioontje 

rechts liggen)  Over het spoor en door het dorp in stijging. 

3.6  We bereiken de N340 hier Avinguda de Ilice  genaamd. LA  

4.  We verlaten deze grote weg. Rechts Carrer del Vinalopó in. Al 

buiten het dorp wordt deze een kleine weg. 

5.7  Rotonde bij kruispunt met brede weg. Fiets de weg tegenover in. 

Er is een Y-splitsing. Houd rechts aan, Camí de Salades  naar 

Santa Ana. Al gauw onder snelweg heen. Afdalen en dan klimmen 

uit een dal.  

9.5  T-kruispunt. RA richting Alicante.  

11.  Onze weg komt tot aan de zijstrook van een snelweg, de A-31. LA 



 

5 

net voor deze in stijging, tussen snelweg rechts en het dorp 

Rebolledo links. 

12.  RA een kleine weg in richting 'iglesia' in afdaling en nu wel onder 

de snelweg heen. Iets verder gaan we rechts langs het 

aangekondigd kerkje. Weggetje slingert verder tussen huizen en 

velden. 

14.5  Aan overkant van artisjokveld T-kruispunt. LA naar l'Alcoraya. 

16.5  T-kruispunt met CV824. RA op deze weg en voorbij l'Alcoraya en 

La Canyada. 

21.5  Let op: na een afstand afdalend, bij meerstammige palmboom LA 

de Carrer d'Orito in. Op deze bereiken we de wijk Verdegas en 

gaan er doorheen.  

24.  Brug over nieuwe snelweg (nog niet in M-kaart) Midden in de 

afdaling aan de andere kant van de brug, LA de Carrer del riu 

Segre in. Na vierhonderdmeter wordt deze Camino del rio Segura 

en gaat met bocht naar rechts verder onverhard. 

24.6  Y-splitsing. Neem links (dus niet over het spoor) Een onverharde 

weg die tussen boomgaarden slingert, een huis rechts laat staan en 

wat stijgt. 

25.3  Op het punt dat deze weg een bocht naar links maakt, ga rechts 

een pad in met oppervlak van iets roodachtig aarde.  

25.7  Pad gaat onder spoor heen een draait links en rechts langs twee of 

drie huizen.  

26.3  Kruispunt bij denneboom. LA je ziet al het statioontje van Agost 

staan. Kleine kloof in en weer uit. 

27.  Vanaf statioontje onverharde weg langs het spoor in dezelfde 

richting volgen (of hier gewoon de directe asfaltweg tussen het 

statioontje en Agost nemen, sneller en bijna twee km korter) 

28.  Kleine asfaltweg overstegen, hellingkje op. Begin Via Verde del 

Maigmó. Verder op deze, een soort fietspad op oude spoor met 

een semiverharde oppervlak waar soms opletten is door wat losse 

steentjes maar wel prima te fietsen met elke soort fiets. 

32.5  Na rustzone, Via Verde kruist een kleine asfaltweg. RA op deze 

Agost in. Volg borden naar 'centre poblacion/ciutat' Met bochten 

door straten  c/ del Cid en c/ de Granada. 

33.5  We bereiken de weg door Agost. LA klimmend op Avinguda Pais 

Valencia. 

34.  Bord 'museu' volgen LA de Carrer de Montfort in. Meteen Y-

splitsing. Rechts nog even in stijging. De casas rurales bevinden 

zich 200 m verderop achter een hek. 
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In Torrellano o.a. 

Hostallaposada.com  Avinguda de Ilice 42  t 965 682957  Prima hostal (eerder  

hotel) en restaurant in gewoon stadje  € 65 

 

In Agost 

Casa rural la Fabrica. Calle Teulería 12-18  t 965 691893 mob 656 983938       

€ 45  Beheerders Loli en Felip (ze wonen ernaast) Reserveringsmailtje 

aangeraden:  www.lafabrica.es  Een stuk of vijf vroegere pottenbakkers huisjes 

rond een binnenhofje 

Alleen accommodatie. Ontbijten of een happje is leuk bij erg authentieke bar  

Castelló, net voor bord naar 'museu' aan de Av.Pais Valenciá. Alles wat ze 

serveren is vers en lokaal geproduceerd. Probeer hun madeleintjes bij het 

ontbijt of hun habas con albóndigas als tapa vergezeld door een vino en 

porronet. Voor wat formeler eten, net voorbij de kerk en gemeenteplein, op 

Avda.de Alicante 4, bar-restaurante Piqueres is een goede keuze. 

Agost   4000 inw.  

Tot aan de 50-jaren leefde dit dorp voornamelijk van de pottenbakkerij. Deze 

activiteit is nu marginaal geworden maar in plaats daarvan zijn er een paar  

fabrieken ontstaan naast de weg naar Alicante die baksteen, dakpannen en 

bouwmaterialen produceren. Ze maken gebruikt van de marmerachtige soort 

rots en de kleilagen rond het dorp. Van de pottenbakkerij blijft een museum aan 

het binnenhofje van de casas rurales. Normaal dicht, maar misschien treft u 

toevallig de oude meneer die af en toe komt het aan een paar bezoekers of een 

school laten zien.  

 

Via Verde del Maigmó 

Dit soort fietspad is aangelegd op het project een spoortraject. Het traject was 

aangelegd in de jaren-20 van de twingstigste eeuw om de industrie in de buurt 

van Alcoi een goede verbinding te geven met de haven van Alicante. Echter, 

economische crisis, de burgerorloog en de opkomst van het vrachtvervoer op de 

weg betekenden dat dit spoor werdt verlaten,   

http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Comunidad%20Valenciana/ 

Alicante/V.V.de%20Maigm%F3 
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Agost - Benifallim 

 

 
 

km  64 km, 1300m 

0.  Van de casas rurales even afdalen naar carrer de Montfort en RA. 

Door deze straat het dorp uit. 

1.  Aan de rechterkant sluiten we weer aan met de Via Verde. RA in 

aanhoudend zeer geleidelijk stijging. 

17.  Rotonde aan het eind van de ViaVerde en naast snelweg bij de 

bergpas van Maigmó. Neem eerste naar links (of derde uitgang als 

je om de rotonde draait) zoals terug naar Agost op de CV827. 

17.3  RA de 'camino de servicio' in. Deze oude weg (niet op de kaart) 

loopt evenwijdig aan de snelweg maar hoger op de helling, de 

CV805. Vanwege de snelweg is het stukje van hier naar Tibi een 

beetje om, 

20.5  RA de snelweg onderdoor (bij km-paal 14 van de CV805) . Uit de 

tunnel l.a.(weg volgen) tot leeg industrieterrein, hier r.a., eind 

industrieterrein  weer rechts.  Na 700 m  afslag naar Tibi op de 

CV810. 

25.5  Tibi. De weg gaat om het dorp richting Xixona maar aangezien 

onze route geen dorp meer raakt tot Torre Maçanes misschien wil 

je even het dorp in voor bar/winkel bezoek. De CV810  klimt 

verder naar Xixona. 

33.  Begin afdaling. 

36.  Let op: nog in de afdaling voorzichtig LA een weggetje in met 

bord 'camino restringido, solo residentes' (nl. alleen bewoners, 

maar fietsers mogen wel in) Volg dit weggetje dat met bochten en 

V's hoogte houdt om het dal, negeer zijtaken. 

39.  We bereiken de N-340 RA even op deze. Na een halve km LA de 

CV780 in naar la Torre des Maçanes en Benifallim. 

53.  Torre des Maçanes 

58.5  Col van Benifallim of Rentonar op 1010 m. Begin fraaie afdaling. 

63.  Eerste afslag Benifallim in. La Plaçeta ligt midden in het dorpje. 
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Even ten westen van Tibi 

Casadelmundo.nl  Bij afslag naar Tibi, blijf in plaats daarvan op de CV805 

Na anderhalf km, pad in stijging aan linkerkant +/-  € 80  NL eigenaars, 

landelijk slapen in mooie thema-woonwagens, zwembad  t 676 278480  

 

Casa-camaleon.nl  voor wie de tocht wil uitbreiden: casa rural van Nederlandse 

cycletours gids Petro, even voorbij Castalla richting Onil. Ipv afslag naar Tibi, 

blijf je rechtdoor fietsen naar Castalla. Casa Camaleon op een km of 40 van 

Agost. Petro kan je verschillende rondritten voorstellen vanaf zijn huis. 

 

In la Torre de les Maçanes   700 inw. 

Hotelsester.com  t 965 619017 € 65 Naast de weg al bijna weer buiten het dorp. 

Vriendelijk en prima voor een overnachting maar niet zo stil en landelijk als de 

website voorspiegelt. Je zou iets meer verwachten voor deze prijs.   

 

In Benifallim   110 inw.  

Bar, restaurante en casa rural  'el Rontonar' op Plaza de la Iglesia  t 965 513219   

€ 40  Eigendom van de gemeente, beheerd door Lithuaanse inmigrant Daiva en 

haar dochter. Eenvoudig maar alle ruimte en rust in kamers rond een binnenhof. 

 

In Peñáguila  (330 nw.  Eén km voorbij de afslag op km 4 van de volgende rit) 

Casa Picó  c. Arzobispo Company 22 t 679 811122  € 55 

Prima casa rural in aardig dorpje met wat mooie hoekjes en aangenaam 

wandeling van anderhalf km naar tuin 'jardin de Santes' (bordjes)  

 

Onderweg 

Tot aan de pas van Maigmó, waar de Via Verde ophoudt, fietsen we door een 

dorre omgeving tegen een achterdoek van bergen. Tussen de droge 

konijnenheuvels liggen olijf- en amandelboomgaarden met hier en daar een 

carobboom. Na de pas wordt het groener en meer bebost, want die hellingen 

hebben een nordwestelijke orientatie. Het traject tot aan de kustvlakte leidt 

verder voornamelijk aan de groenere kant van het binnenland van de provincie 

Alicante. De naam van veel dorpen in dit gebied begint met beni- een arabische 

woord voor ‘kinderen van…’   Ooit  ontstonden de dorpen dankzij de ‘de 

kinderen van meneer Fallim, van meneer Dorm’ enz.  
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 Benifallim - Benissiva (korte route) 

 

 
 

 De meest directe weg naar Benissiva en Valencia is mooi  maar heeft wel  

een paar zeer steile, wat enge afdalingen op nauwe weggetjes. Alleen voor 

wie elke bocht langzaam in gaat en zich goed aan zijn rechterkant houdt.  

 

km  41 km,  750m 

0.  Vervolg dezelfde straat door Benifallim. Aan de andere kant van 

het dorpje kom je weer aan de weg, nu CV785 RA 

4.  Let op, bij km 11 van de CV785  LA een weggetje zonder bord in. 

Even verder, pas op voor even heel steil afdalen en weer uit de V 

van een beek. 

7.  Kruispunt met de CV70 Rechtdoor aan de overkant naar Gorga.  

12.  Gorga. Kruispunt van meerdere weggen met goede bar. Schuin 

naar rechts de CV720 op naar Balones en Benimassot (ondanks 

het groen pittoresk in M-kaart via Quatretondeta niet mooier en 

veel  zwaarder) 

21.  We fietsen langs Benimassot. 

23.  LA naar Tollos en Beniaia. Eerst klimmen, daarna de steile 

afdaling over stille maar nauwe weg waar 'exercise maximum 

caution' het devies is. Denk dat zelfs hier met nauwelijks verkeer 

een auto onverwacht uit de bocht kan komen.  

28.  Een km voorbij Beniaia en aan einde van afdaling, RA een 

weggetje in naar (als er bord is)  'pla de les Vinyes' en Alcalá. 

30.  Alcalá. LA en in honderd meter RA op de CV712 richting Pego. 

Of door het dorp met mooie drinkwaterbron in het plein. 

31.  Een paar honderd meter voorbij Alcalá neem een afslag naar links 

even in afdaling om op een halve km de ruïnes van l'Adssubieta te 

bezoeken. Toen in 1610  de Moren deze streek definitief moesten 

verlaten, werden de leeg  achtergelaten dorpjes door christelijke 

immigranten hervolkt. L'Adssubieta werd echter nooit weer 

bewoond.  Daarna terug naar de weg richting Pego. 
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35.  LA naar Val de Gallinera, een kleinere weg door een omgeving 

van absolute stilte. 

37.  Negeer een aftakking naar rechts. Even verderop begint ee zeer 

steile afdaling. De weg/verharde pad wordt nauwer. In de meest 

scherpe bochten even afstappen en lopend van het uitzicht te 

genieten is ook een mogelijkheid. 

40.  Al bijna onder in het dal is er een splitsing naar links dat direct 

naar Benissiva leidt maar als je deze mist is het ook geen 

probleem. Je komt dan in Benialí aan. LA op de CV700 Benissiva 

ligt op een halve km. Ga daar naar rechts de straat in met aan het 

einde een kerk. Schuin naar links voor de kerk is er een soort 

pleintje met casa Gallinera. 

 

In Benimassot 

Hostalruralcantacuc.com t 965 518114 € 60 

 

In Benissiva 

Casa Gallinera  Heel mooi, klein landelijk hotel van Javier en Pascual, met 

zwembad het hele jaar. € 85 inclusief fijn ontbijt. De veldterrassen om de 

heuvel waarop het dorp ligt dienen als tuin: het is en werkelijk genoegen om 

daar tussen minstens dertien soorten fruitbomen te wandelen en vertoeven. Tel 

966 406790/ 620 852220. Reserveren aangeraden. Lekker en goedkoop eten 

met vriendelijke dienst bij bar Ta Casa aan de weg of anders ligt het dorpje 

Benialí op een kleine km voetpad (begin achter palmboom naast de kerk) met 

goede tapas restaurant naast het gemeentehuis -Benialí dient als ‘hoofdstad’ 

van de dorpjes in het dal. 

 

In Benirrama 

El Raconet Twee casas rurales naast elkaar. Prachtige uitzichten vanaf hun 

dakterras. Eigenaren Fernando en Montse. Tel: 965 531776 of 620 312533.      

€ 65 inclusief al gevulde koelkast. Let op: reserveren nodig, ze wonen niet daar.  

 

In Alpatró (4 km voorbij Benissiva) 

Meerdere casas rurales, o.a. La Parra, plaza Sant Marc 9, El Castellot c/Raval 9 

of El Raval op nr. 14 van dezelfde straat Rond € 55 Buiten de weekend is 

normaal niemand in de huizen. U dient contactpersoon Lucia te telefoneren op 

Tel 966 406700/ 679 831116  of  vrag anders bij de bar. 
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Benifallim - Benissiva (lange route) 
 

 
 

 Met deze omweg zie je uiteraard meer en wordt op ook zeer rustige maar 

bredere en minder steile weggen gereden.  

 

 Interessante mogelijkheden zijn in Castels te overnachten en de wandeling 

naar het kasteel van la Serrella; of van Val d'Ebo direct naar de kust te 

       fietsen (zie voor beide ronde vanaf Valencia) 

 

km  77 km,  900m 

0.  Vervolg dezelfde straat door Benifallim. Aan de andere kant van 

het dorpje kom je weer aan de weg, nu CV785 RA 

4.  Let op, bij km 11 van de CV785 LA een weggetje zonder bord in. 

Even verder, pas op voor eventjes heel steil afdalen en weer uit de 

V van een beek. 

7.  Kruispunt met de CV70 Rechtdoor aan de overkant naar Gorga.  

12.  Gorga. Kruispunt van meerdere weggen en goede bar voor 

eventueel pauze. Schuin naar rechts de CV720 op naar Balones en 

Benimassot (ondanks het groen pittoresk in M-kaart CV754 via 

Quatretondeta is niet mooier en veel zwaarder) 

21.  We fietsen langs Benimassot. 

26.  Facheca. Door op de CV720 Voorbij Famorca in lange afdaling. 

36.  Castell de Castels. Fiets even om het dorp tot aan een kruispunt 

met een vijfkoppige lantaarnpaal. Wie hier overnacht, RA naar 

‘Centre Urbá’  Anders verder op de CV720 richting Benichembla. 

41.5  LA bij borden naar Pla de Petracos. Dit asfaltweggetje (niet op de 

kaart) gaan we volgen tot aan Val d’Ebo .  

43.  Pla de Petracos: op de rotswanden rechts staan sommige van de 

oudste muurschilderingen in het westelijke Middellandse-Zee 

gebied. Er zijn trappen naar een observatiepost met uitleggende 

tableaus, maar de schilderingen zijn nauwelijks te zien voor de 

ongetrainde oog. 
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Verderop fietsen we door een onvoorstelbaar stil en mooi stukje. 

In de kloof staan olijven en amandelbomen keurig op beurten in 

een rij, op het stenige terrein komt de inheemse dwergpalm (lat. 

Chamaerops humilis) veel voor. 

51.  Val d’Ebo. LA en voor de dorpskern links raar Alcalá in stijging 

op de CV 712.  

53.  Grot van 'Cova de Rull' te bezoeken links van de weg. Nogal klein 

en niet echt bijzonder maar als opent is het leuk om een 

rondleiding voor je alleen te hebben (kost een paar euro's) en is 

binnen lekker koel. 

57.5  Afslag rechts, het direct weggetje naar Benissiva (zie korte route) 

Anders door naar en voorbij Alcalá op de CV712. 

66.  T-kruispunt RA op de CV700 die fraai door het dal van Gallinera 

leidt tot aan, 

76.5  Benissiva. Ga de straat in naar links met aan het einde een kerk. 

Schuin naar links voor de kerk is er een soort pleintje met casa 

Gallinera. 

 

In Castell de Castels 

Casa Pilar.com  Calle San José 2.  Eigenaren Pilar en Juanjo T 965 518157 

Grote dorpshuis met uitstekende leeszaal, sfeervol eetzal in kelder en terras met 

uitzicht in bovenverdieping  € 60  

Casaannavera.com Calle San Antonio 20.  T 902 887264   Vriendelijk engelse 

eigenaren Barbara en Roger. Terras met zwembadje € 60  

 

In Vall d'Ebo  

Twee huizen met kamers in dit rustig dorp met zwembad in de zomer, 

Casa Oliver.  Plaza Benissuai 5  T 966 406700/ 676 931518   € 55 

Casa Massanet. c/San Antonio 11  T 966 406800/ 669 461959  € 50 

 

Zie boven de overnachtingadressen in Benissiva, Benirrama en Alpatró 
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Benissiva - Cullera 
 

 
 

 Voorbij Gandía zijn er twee stukken over wegen dat vooral in de zomer 

kunnen druk zijn en weinig of geen  zijstrook hebben: voor Cullera zo’n 

tien km en de volgende rit, tussen Cullera en Perellonet zo’n twintig. De 

aanwezigheid van groepjes wielrenners dat van deze wegen veel gebruik 

maken stelt weer gerust maar de stoptrein naar Valencia in Gandía of 

Cullera nemen is een goede alternatief. 

 

km  61 km,  200m 

0.  Terug naar de CV700. Aanhoudend lichte afdaling richting Pego. 

8.5  Let op (afslag heel makkelijk te missen en bordje kijk naar de 

andere kant) LA naar Forna. 

12.  Forna. Verlaat de weg schuin naar links de carrer de Quintana in 

door het dorpje (de gewone weg gaat stoferig langs steengroeven) 

dan door carrer la Plaça en weer het dorpje uit. Verder op deze 

door mandarijnboomgarden. We zien de steengroeven aan de 

andere kant van het dal. 

15.5  T-kruispunt weer met de gewone weg. LA 

20.5  Y-splitsing bij eerste huizen van Oliva. Volg links richting de 

schoorstenen van de oude baksteenfabriek. 

21.  Rotonde RA volg borden naar Valencia. 

21.5  We bereiken de drukke N-weg door het stadje. LA even op deze 

en dan de tweede in naar rechts tot aan boulevard met platanen. 

LA over de boulevard verder door Oliva. 

23.  Aan het einde van de boulevard zien we al tegenover het begin 

van de Via Verde, een fietspad op een oude spoorwegtracé dat 

pijlrecht naar Gandía door de sinaasboomgarden leidt. 

29.5  Einde Via Verde aan de rondstraat/weg van Gandía.  Wie de trein 

naar Valencia neemt gaat hier rechtdoor het stad in. Station op 

een paar honderd meter.  Anders (verder fietsen) RA op een 

fietsstrook langs sportterreinen. Het fietstrook draait links en 

rechts tot aan een brede straat. RA 
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30.3  Aan de overkant van een rotonde begint een fietspad op de stoep 

naar 'Playa'. Gandia is een in twee delen-verdeelde stad. We 

fietsen nu van Gandia-stad naar Gandia-strand. 

33.  Grau (haven) van Gandia. Fietsstrook zwerft wat, gaat links langs 

de haven en bereikt de brede strandpromenade. 

36.5  Voorbij stukje over boardwalks boven het zand verheven, einde 

strandpromenada. LA langs lelijke vakantieflats. 

38.  RA op de CV605 naar Xeraco.  

42.   De weg gaat over in een brug naar rechts. Net over brug, afslag 

'Xeraco platja' negeren. Onze weg volgt schuin naar links tussen 

sinaasboomgarden en hoge riet, nu smaller en zonder zijstrook 

met met minder verkeer. 

Op deze een hele tijd fietsen, voorbij een paar kruispunten en 

rotonde. Eindelijk wordt dit weer de CV605 

56.  Cullera. Onder brug volg links borden naar het centrum. Na een 

kleine km naar rechts brug boven de rivier de Júcar/Xuquer over. 

Volg borden naar 'Racó' en 'Far' door het stadje.  Neem na 

ongeveer anderhalf km en van de straten naar rechts, je bereikt al 

gauw de strandpromenade LA op deze.  

60.  Hotel Sicania aan het einde van de promenade. Terug naar de 

gewone weg en RA naar de 'Far', de brandtoren van Cullera. 

Hotel el Chalet naast de weg aan de tweede kleine baai voorbij 

het grote strand. 

 

In Cullera 

Beide naast onze weg en aan het strand. Prijs is +/- afhankelijk seizoen, 

HotelSicania.com  961 720143   €  60  inbegrepen ontbijt buffet 

HotelelChalet.com   961 746535  €  65  Leuk terras-restaurant, mooie kamers 

 

Cullera     24000 inw. 

Het centrum ligt op drie km van de twee vermelde hotels maar vooral voor wie 

hier een rustdag neemt is het aardig om er naar toe te lopen. Daar bevindt zich 

de wijk ‘barrio del pozo’ met een paar aardige straatjes en een levendige markt.  

Achter de markt bevint zich de straat calle Calvario, waarvan een lijdensweg 

(sp. calvario) begint die naar het kasteel en het heiligdom leidt die u boven het 

stadje op de heuvel ziet. Het heiligdom, Santuario de la virgen del castillo, is 

een interessant neobizantijnse gebouw. 

 

Op een heuvel  op twee honderd meter van el Chalet is er naast een bar, een 

grot dat als museumpje van de piraterij en Cullera in de tijd van de 

piratenaanvallen is ingericht: ‘cueva del pirata Dragut’ Kaartje  € 3  
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Cullera - Valencia  
 

km  42 km, vlak 

0.  RA verder. Na een korte helling fietsen we voorbij de kleine 

brandtoren, met prachtig verre uitzicht over de 'costa del Azahar' -

nl. kust van de sinaasapplebloem' 

1.5  Rotonde. Recht tegenover over de CV502 naar Valencia die 

verderop de CV500 wordt. Deze wegen hebben vrij veel verkeer 

en weinig of geen zijstrook, toch worden ze intensief gebruikt 

door wielrenners wat weer gerustellend is. We fietsen langs een 

aantal dorpen en vakantiewijken aan de kust. 

17.  Voorbij el Perellonet gaat de weg door het natuurpark van 

l'Albufera, de grote meer dat iets verder aan de linkerkant is te 

zien. 

24.  RA: volg borden naar het hotel 'Sidi Saler' 

24.7  LA bij zebra oversteek en fietsersbord, een onverhard fietspad in. 

Aan het begin wat beroerd maar wordt steeds beter te fietsen 

verderop door bos en langs duinen (negeer zijtak naar rechts) 

30. 

 

 Einde fietspad bij kleine weg. RA naar Pinedo, we fietsen 

evenwijdig aan een snelweg aan de linkerkant. 

32.5  Eens in Pinedo neem naar rechts de Travesia Pinedo-Mar. 

33.  Stenen kruis bij haven en strand van Pinedo. Vanaf daar begin een 

fietspad tot aan Valencia zelf. LA, gaan we al gauw we over de 

huidige bedding van de rivier de Turia.  

39.  Ciudad de las Artes y las Ciencias. De futuristische gebouwen in 

de oude bedding van de Turia. RA op een fietspad richting haven 

en 'platjas Malva Rosa y las Arenas' voor de hotels aan het strand. 

LA voorbij de Ciudad en verder door de parken/sportterreinen aan 

de bedding van de Turia naar de hotels in het centrum van de stad. 

 

In Valencia, aan het strand las Arenas/Malvarrosa 

Deze bijna naast elkaar op Av. de Neptuno,  evenwijding aan het strand, 

Hotel Miramar.  Op nr. 32  T (0034) 963 715142  € 75 wellicht de beste 

prijs/kwaliteit van de drie:  petitmiramar.com    

Hostal la Barraca. Op nr. 34  T 963 716200  € 58 

Hotel el Globo. Op nr. 38  T 963 727777   € 60  

In het centrum, o.a., bij Plaza del Ayuntamiento, 

Hotel Venecia. En Llop 5. T 963 524267  Goed  hotel aan stadshuisplein  € 75   

Tussen centrum en strand 

Hotel Solvasa. Avinguda del Port 129 T 963 447887 Prima prijs/kwaliteit en  

overal veel ruimte voor zo’n centraal gesitueerde hotel € 70   
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Centrum Valencia - Vliegveld 
 

Als u op een bepaald moment deze beschrijving niet lukt te volgen, vraag naar 

de in blokletters geschreven wijken, met de toevoeging: sin meterse en 

autopista (nl. zonder op snelweggen te rijden), 

 

km  13 km, vlak 

0.  Fiets naar de Jardines del Turia langs Plaza de la Reina en Plaza 

de la Virgen. Eens afgedaald in de vroegere rivierbedding LA 

door parken, spelterreinen, enz. in westelijke richting. 

4.  U fiets onder twee lagere evenwijdige bruggen heen. Op dit punt 

worden de tuinen eerder een soort doolhof van muren langs 

gekanaliseerde water en een kunstmeer. Blijft langs deze fietsen. 

5.  Begin van een stuk die in 2006 niet meer ingericht als park was. 

Houd dezelfde richting tussen velden aan de rechterkant en 

gebouwen aan de linkerkant. Het buigt verderop naar links. 

6.  Bij een rotonde bereikt u de carrer Hospital. RA. (Dit is nu de 

wijk MISLATA). 

6.5  Aan het einde van carrer Hospital, LA carrer Dolores Ibarruri in. 

6.8  Kruispunt. RA op de bredere carrer Sant Antoni. Ga langs een 

soort futuristisch standbeeld en voorbij een afslag die naar links  

een snelweg inleidt. Even later draait de weg naar links en wordt 

een brug over een snelweg en een droge rivierbed.   

7.6  Aan de overkant bevinden ons nu in de wijk  QUART DE 

POBLET.  Fiets schuin naar links deze wijk in op Avinguda antic 

regne richting 'ayuntament' (stadshuis). Fiets even verder voorbij 

het stadshuis, naar rechts buigend, nu op carrer Martorell. 

9.  Kruispunt. Schuin naar rechts de brede carrer Trafalgar in. Draai 

na driehonderd meter naar rechts en fiets verder op de ook brede 

calle Villalba. Over een brug bereikt u het voorstadje MANISES. 

Volg rechtdoor naar 'centre ciutat'. 

10.5  T-kruispunt voor auto's. Maar u kunt rechtdoor vervolgen op de 

aan het begin voetgangersstraat carrer Major.  Lange straat. 

11.5  Aan het einde van carrer Major bevinden zich de mercado en een 

goede plaats om te ontbijten: la Torronera. Ga nog even rechtdoor 

erlangs. Let op: even tegen het verkeer in. Ga dan de eerste straat  

RA en na een paar honderd meter, bij een kleine rotonde, LA naar 

een grote rotonde met ijzeren monument. 

12.  Bij de grote rotonde LA. Over een brug bereikt u het vliegveld. 

De vertrekhal is de bovenste. 
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Costa Blancas binnenland: 

Ronde vanaf Valencia 
 

 

 

 

 

Heen- en terugreis: Vliegen naar Valencia 

Fietsniveau:  2 - 3  

Beste seizoen:  Maart t/m juni; september en oktober 

Wegen, km: Ca. 150 goed asfalt, 20 matig   asfalt, 20 fietspad,    

2 fiets duwen. 
 

 
Van de accommodaties wordt de orientatieprijs van een tweepersoonkamer per 

overnachting vermeld.  Eenpersoonkamer kost doorgaans ongeveer driekwaart als 

tweepersoonkamer.  Bijvoorbeeld € 60 betekent 2pk 60 en 1pk 45. Ontbijt is meestal 

inbegrepen in de prijs. Vanaf het buitenland: voor spaanse tel nummer: 00 34 

 

 

 

 

Voorgesteld programma,  

dag km  naar 

1   aankomst Valencia 

2 32  Benissiva 

3   wandeling of rondrit 49 km 

4 28  Castell de Castels 

5 50  Denia 

6 35  Gandia en trein naar Valencia 

7   vertrek of verlenging 
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Aankomst Valencia 
 

1/  Met huurfiets, 

Fietsverhuurder (en fietsmaker) in Valencia: 

 

Orangebikes 

Calle Editor Manuel Aguilar 1 (ga na de Mercado central en eens daarbinnen 

naar de poort van c/Barón de Carcer. U ziet de winkel direct voor u op 100 

meter) Tel 963 917551.  www.orangebikes.net 

 

Een Taxi vanaf het vliegveld naar Orangebikes in het centrum van Valencia in 

kost ongeveer € 20 met de Metro naar station Xátiva (op 15 min. lopen) € 1.5 

 

Eigenaars Jorge en Jose hebben goede en comfortabele hybrides met 

bagagedrager of MTB's waar de bagagedrager (sp transportín) kan worden 

gemonteerd. De fietsen worden goed onderhouden en verhuurd met pomp, 

reservebinnenband en reparatie set, slot en desgewenst helm.  

 

Het betalingsysteem is precies hetzelfde als bij autoverhuur: altijd met credit 

card die als waarborg dient. Huurprijs € 70 per week, € 13 per dag. 

Openingstijden  ma-vr 9.30-14.00 en 16.30-19.30 za 10.00-14.00 en 19.00-

19.30. Zie de website of bel (engels gesproken) voor de laatste prijzen en 

tijden. 

 

2/  Met eigen fiets:  van het vliegveld naar het treinstation van Valencia:  

km  14 km,  vlak  

0.  Uit de aankomsthal RA. Draai meteen naar links, een hellingkje 

op richting de voorstad MANISES. De weg gaat boven een 

snelweg tot aan een  rotonde met kruisachtige monument.  

1.  RA naar 'centre ciutat Manises'.   

1.1  Bij rotondje met olijfboom RA op carrer Ferrandis, even tegen 

het verkeer in. Ga vervolgens de derde zijstraat LA. 

1.5  Plein met mercado en cafetaria. Tegenover begint de lange straat 

Carrer Major die u tot aan het einde gaat volgen. Echter zou u op 

deze tegen het verkeer in moeten rijden. Rijd dan op de 

evenwijdige aan de linkerkant.  

2.2  Y-splitsing. Keer nu wel naar carrer Major die even verder een 

voetgangersstraat wordt. Aan het einde van carrer Major 

rechtdoor, dan voorbij een rotonde en over een brug. U bereikt de 

wijk QUART DE POBLET en fietst op de brede Avinguda de 
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Villalba. 

4.  LA richting Mislata op carrer Trafalgar. Een paar honderdmeter 

verder, schuin naar links de carrer Martorell in.  Fiets op deze 

voorbij het gemeentehuis en buigend naar links verder. De straat 

heet nu Avinguda regne de Valencia. 

5.5  De Avinguda gaat over in een brug die u boven een snelweg en 

een droge rivierbedding neemt. Aan de overkant bereikt u de wijk 

MISLATA. Fiets voorbij een gestileerd monument en een benzine 

station op carrer Sant Antoni. 

6.5  LA de carrer Dolores Ibarruri in. Na een paar honderd meter RA  

de carrer Hospital in. 

7.2  Bij rotonde LA. Al snel draait u naar rechts en na honderdmeter 

weer schuin naar rechts. U fietst nu in oostelijke richting tussen 

een park en onbebouwde terreinen aan de linkerkant. 

8.  U bereikt een soort dolhof van muren aan de zijden van een 

kunstmeer een gekanaliseerd water. Rechtdoor langs deze. 

9.  Onder twee evenwijdige brugen beginnen tuinen, parken en 

sportterreinen in de vroegere bedding van de rivier de Turia. Nu 

jardines del Turia genaamd. Blijf fietsen door deze. 

12.  Boven aan de rechterkant ziet u een monumentale poort bestand 

uit twee kasteelachtige torens. Ga hier de jardines del Turia uit en 

fiets onder de  poort (trappen!) de carrer de Serranos in. 

12.7  LA. Langs zuilmonument bereikt u het plein met fontein Plaza de 

la Virgen. Achter de kathedraal bevindt zich het Plaza de la 

Reina, verder in dezelfde zuidelijke richting het Plaza del 

Ayuntamiento en uiteindelijk het treinstation Estación del Norte.   

 

Fietsenmakers 

Openingstijden doorgaans ma-vr 10.00-14.00 en 17.00-20.00 za 10.00-13.30. 

Alle in het centrum behalve in Pego.  

 

 Ook in Valencia: Rafael Abad. c/Tundidores naast hostal A. Morellana. 

 

 In Gandía: Ciclos Benavente. c/San Rafael 74. Tel 962 876873.  

 

 In Pego: Talleres Gas-Do. Avenida Juan Carlos I nr.42. Tel 966 400118. In 

industriegebied aan het begin van de weg naar Oliva. Zaterdag gesloten. 

 

 In Denia: Motos Quirro. c/Diana 27 bajo. Tel 965 780461 
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Overnachtingadressen Valencia   
In het centrum, bij Plaza del Ayuntamiento, 

Hotel Venecia. En Llop 5. Tel 963 524267  Het meest betrouwbaar.  Goed  

hotel aan het stadshuisplein  € 75  Bicicletas en cuarto de la  planta baja. 

Hostal Norte. Nuestra Señora de Gracia 8. T 963 512409. Vanaf  het 

treinstation, zo'n twee hondermeter schuin naar links  € 48  Het rustigste.  Bicis 

en salita de lectura primera planta 

Tussen centrum en strand 

Hotel Solvasa. Avinguda del Port 129 T 963 447887 Prima prijs/kwaliteit en  

overal veel ruimte voor zo’n centraal gesitueerde hotel € 70   

 

Aan het strand las Arenas/Malvarrosa 
Alle deze bijna naast elkaar op Avenida de Neptuno, de straat die evenwijding 

aan het strand loopt, 

Hotel Miramar.  Op nr. 32  T (0034) 963 715142  € 75 met Sol Playa wellicht 

de beste prijs/kwaliteit van de vier:  petitmiramar.com    

Hotel Sol Playa.com  Op nr. 56 T 963 561920 € 65 incl.ontbijt buffet 

Hostal la Barraca. Op nr. 34  T 963 716200  € 60 

Hotel el Globo. Op nr. 38  T 963 727777   € 60 
 

Valencia     1.2 miljoen 

Toerismebureau in het vliegveld, waar een goede kaart met ook fietspaden 

gratis wordt gegeven.   

Deze is een voortvarende stad met een drukke uigangsleven. Het ligt midden in 

een vruchtbare vlakte, la huerta (nl. een woord dat tussen moestuinen en akkers 

aanduidt) waar vooraal citrusvruchten, maar ook veel soorten groenten worden 

verbouwd. Even ten zuiden ligt de Albufera, een waterland waar paella-

bestemde rijst wordt geoogst. Behalve de landbouw, ook de industrie doet het 

goed. Ford heeft hier een grote auto fabriek. In andere schaal, het voorstadje 

Manises, bij het vliegveld, heeft veel traditionele keramiek ateliers.  

 

Hieronder een selectie van bezoekswaardige plekken in de stad,  

 Mercado central: de zeer levendige markthallen zijn in mooie art-deco stijl 

uitgevoerd en hebben prachtige vis-en-groenten kraampjes. 

 La Lonja: oude zijdebeurs tegenover de markt, in laatgotische stijl.  

 Kathedraal: niet zo imposant als anderen in het land, maar met een 

vrolijkere uitstraling. Daar deze in de loop van vele eeuwen gebouwd is, 

kunt u verschillende stijlen zien. Romaans bij de oudste poort; gotisch bij 

de Puerta de los Apóstoles; en barokke bij de Puerta de los Hierros.  
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 Museo Nacional de Cerámica: het nationale keramiekmuseum. Gehuisvest 

in een 18de eeuwse laatbarokke paleis, het palacio del Marques de Dos 

Aguas, met opmerkelijke façade en fraaie interieur. 

 

Het is leuk wandelen in de straten en stegen tussen de markt en het Plaza de la 

Reina. Bij het pleintje la Rotonda kunt u tot vier uur middags een rijstgerecht 

bestellen in het gelijknamige bar-restaurant.  Bij de traditionele, art-nouveau 

bar El Siglo aan het Plaza de la Reina kunt u dé drinkspecialiteit van de streek 

proberen, de horchata. Deze koude non-alcoholische drank wordt gemaakt uit 

een knolgewas die in de moerassen groeit. Goed eten bijvoorbeeld bij La 

Sardinera c/Bordadores 10 bij Miguelete toren. 

 

De stranden van Valencia liggen op zo’n half uur fietsen van het centrum. Van 

het centrum begint u door de jardines del Turia te fietsen, na zo'n twee km  

eruit naar links. Ze zijn van fijne zand maar niet van de pittoreske, knusse soort. 

Aan het strand van las Arenas/Malvarrosa waar de bovenvermelde hotels staan, 

zijn er enkele uitstekende en niet zo dure restaurants met terrassen om de echte 

Paella of Arroz a banda te eten, bijvoorbeeld bij ‘La Pepica’.   

 

Valenciaanse rijstgerechten 

o Paella vegetariana, de verduras ó de la huerta: de oorspronkelijke. Hier 

wordt rijst uitsluitend met uitstekende verse groenten uit de moestuinen 

rond Valencia geserveerd. Een veganistisch gerecht.  

o Paella marinera: oftewel, paella van de zee. Zoals bij de anderen wordt 

rijst gekruid met saffraan (aangezien saffraan zeer duur is wordt het vaak 

vervangen door paprikapoeder), groenten, vis (zeeduivel is het beste, maar 

tonijn voldoet ook), en zeevruchten: grote garnalen, mosselen, schelpen… 

o Paella mixta: lijkt op de marinera. In dit gerecht werd de vis 

oorspronkelijk met konijn aangevuld, tegenwoordig vaker met kip. 

o Paella valenciana: alleen met kip en een paar groenten. 

o Arroz a banda: de rijst wordt apart van de vis opgediend.. Er wordt ali-oli, 

een saus van knoflook en olijfolie, bij geserveerd. 

 

Wie tot aan het einde van de jardines del Turia fietst bereikt de Ciudad de las 

artes y las ciencias, de futuristische gebouwen van architect Santiago Calatrava 

waar verschillende museums en tentoonstellingen te bezoeken zijn. 
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Trein Valencia - Gandía en fietsen naar Benissiva 
  

De stoptreinen naar Gandía vertrekken van het estación del Norte, dat vreemd 

genoeg net ten zuiden van het centrum en het stadshuis plein ligt. Er is een trein 

naar Gandía elke half uur. Rond de spitsuren dient u misschien te wachten dat 

een minder volle trein vertrekt  € 3.6 fiets gratis. 

 

 

 

Gandía - Benissiva (Vall de Gallinera) 
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km  30 km,  350m 

0.  Tegenover het station van Gandía zien we een parkje met een 

toerisme informatiebureau. Fiets rechtdoor tot aan achter het 

parkje en door een voetgangers passage.  

 

Op driehonderdmeter van het station vinden we al het fietspad dat 

we gaan volgen. Dit gaat meteen over een eigen brug boven de 

rivier de Serpis en verder door sinaasappel boomgaarden. 

7.  Oliva. We gaan rechtdoor aan de overkant van een rotonde en 

fietsen op een boulevard/promenade door het stadje.  

8.2  Bij een rotonde met palmbomen RA (rechtsaf) de carrer de 

Monjes Clarisses in.  

 

In driehonderd meter komen we aan de drukke nationale weg. LA 

op deze, maar bijna meteen schuin naar rechts, in de richting van 

'Pego'. Nogmaals bijna meteen RA. Borden naar 'cementeri' en 

'campament' volgen.  

9.  Voor de oude bakstenen fabriek (bekend als 'el retjolar'). LA net 

achter de eerste schoorsteen.  
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Dit straat-weggetje heet Camí de la Carrasca. Na een paar 

honderdmeter gaat het onder een snelweg heen *begin gebied in 

kaart 123 zoom Costa Blanca*. Even verder, bij Y-splitsing, links 

aanhouden. Het weggetje loopt links naast een rambla, een droge 

rivierbed.  

15.  Ga RA de camí de Forna in. Deze klimt en ga verderop door en 

voorbij het dorp Forna en het beton pad naar diens kasteel.   

21.  T-kruispunt. RA op de CV 700. 

27.  We rijden voorbij het afslag naar Benirrama.  

30.  Benissiva. Er zijn twee bars aan de weg. Aan de rechterkant bar la 

Placeta. We gaan de straat ernaast in tot aan de kerk. Voor de kerk 

daalt een steeg naar links af in een pleintje waar het Casa Rural 

zich bevindt.  

 

In Benirrama 

El Raconet Twee casas rurales naast elkaar. Prachtige uitzichten vanaf hun 

dakterras. Eigenaren Fernando en Montse. Tel: 965 531776 of 620 312533.      

€ 65 inclusief al gevulde koelkast. Let op: reserveren nodig, ze wonen niet daar.  

 

In Benissiva 

Casa Gallinera.  Heel mooi, kleine landelijk hotel met zwembad het hele jaar.   

€ 85 inclusief ontbijt met originele hapjes uit eigen oogst. De veldterrassen om 

de heuvel waarop het dorp ligt dienen als tuin. Het is een werkelijk genoegen 

om daar tussen minstens dertien sorten fruitbomen te wandelen en vertoeven. 

Tel 966 406790/ 620 852220. Javier en Pascual. Reserveren aangeraden. Eten 

o.a.  goedkoop bij bar Ta Casa aan de weg of in Benialí op tien minuten leuk 

wandelen over pad dat achter palmbom op pleintje begint.  

 

In Alpatró (4 km voorbij Benissiva) 

Meerdere casas rurales, o.a. La Parra, plaza Sant Marc 9, El Castellot c/Raval 9 

of El Raval op nr. 14 van dezelfde straat Rond € 55 Buiten de weekend is 

normaal niemand in de huizen. U dient contactpersoon Lucia te telefoneren op 

Tel 966 406700/ 679 831116  of  vrag anders bij de bar. 

 

Onderweg 

Door een kloof bereiken we het dal van Gallinera. Naast de rivierbedding  

groeien riet en  planten als oleander, zonneroosjes, myrthe, venkel en toorts. Er 

zijn ook  witte wilgen en populieren. De lagere hellingen zijn een lust voor het 

oog vanwege de weelderige boomgarden. Olijven- amandel- en carobbomen 

zijn de meest verspreid. Van amandelen wordt in de streek nougat gemaakt. 

Carobpeulen dienen traditioneel als veevoeding. De glucoserijke rijpe peulen 

zijn ook steeds meer als chocolade vervanger  toegepast.  
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Rondrit Val de Gallinera - Val de Serpis  
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 Geen grote bezienswaardigheden, maar een mooie rondrit door afwisselend 

landschap en wegen.  

 

km  49 km,  700m 

0.  Naar de weg en RA. U fiets door het dal Vall de Gallinera,  in 

stijging op de CV 700,  en passeert een paar dorpjes. 

12.  Even voorbij het colletje aan de kop van het dal is er een splitsing 

van wegen: neem de rechter tak richting Planes. Nog altijd op de 

CV 700. 

17.  RA naar Beniarrés. Klimmetje met het kasteel van Planes aan de 

linkerkant.   

26.  Kruispunt. Rechts aanhouden naar l'Orxa. Later ziet u dat deze de 

CV 701 is. Na enkele km rijdt u voorbij de ruïnes van het dappere 

kasteel van l’Orxa. Tussen de weg en het kasteel begint een Vía 

Verde door de kloof van de rivier de Serpis, helaas tot nu toe niet 

tot fietspad gemaakt. 

 

De weg draait vervolgens naar rechts en stijgt langs het dorp 

l'Orxa. Er is een bar achter het spelterrein en zwembad.  

35.  Aan het einde van l’Orxa, LA voor een opslagplaats. Geen bord, 

maar het begin van de klim maakt al snel duidelijk dat dit het 

steile weggetje naar Alpatró is.   

40.  U bereikt een van de plateaus van absolute stilte in deze tocht, een 

welriekend omgeving met overal rozemarijn samen met 

verschillende soorten brem. Bij T-splitsing RA. Kort daarna 

begint een korte maar zeeeer steile afdaling.  

44.  LA naar Alpatró en Benissiva. 
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 Wandeling:  umbría en bergkam van het dal van Gallinera.  
Een zeer plezierig, onderhoudend en buiten de warmste maanden eigenlijk 

onmisbaar wandeling. U maakt nog beter kennis met de verschillende soorten 

habitat van deze fraaie Mediterrane omgeving. Circa 5 uur 15', pauzes niet 

inbegrepen. U kunt het ook vanaf Benirrama beginnen. Vanaf Alpatró vraag 

voor sendero a la Forada. 

 

0'  Ga in Benissiva naar de weg. Neem rechts van bar la Casa een trap die naar 

het hogere annex-dorpje Benitaia leidt. Loop rechtstreeks door Benitaia heen. 

Blijf aan de overkant klimmen op een betonweggetje naar een groep cipressen. 

Deze staan bij het plaatselijke via crucis (nl. lijdensweg) waar de  bewoners in 

Pasen naar toe gaan.   

 

20'  Loop voorbij de cipressen op hetzelfde betonweggetje. Dit leidt naar  

verschillende terrassen met kersenbomen. U ziet al de berg Forada, (Peñal 

Gros op de 1:130.000 kaart), met een gat aan de top, waar u naartoe wandelt. 

 

40'   Bij een y-splitsing ga links. U bereikt een stukje met meer schaduw. Volg 

altijd het hoofdpad, een soort semi-asfalt weggetje. 

 

50'  Het weggetje maakt een Z. Neem op dat punt een andere (aan het begin 

betonpad) naar rechts. Weer in de richting van de Forada. Verderop wordt het 

en voetpad en na een T-splitsing waar u LA gaat, begin het te zigzaggen naar 

boven. 

 

Hoe lang nog dit paradijs? 

U loopt langs de umbría van het dal van Gallinera. In het Spaans noemt men 

umbría de noordelijke georiënteerde hellingen die in de schaduw van een keten 

van bergen liggen. U kunt zien dat alle dorpen van het dal zich tussen de bodem 

van het dal en de umbría bevinden. Aan de overkant van het dal ziet u de 

kalere, zonnige, zuid georiënteerde helling. En paar jaar geleden leek of een 

monsterlijk project het grootste deel van die helling tot een megavakantiewijk 

zou ontwikkelen: tweeduizend vakantiehuisjes, vijf hotels, aquapark, disco's, 

bingo's, karaoke's, kartingsbaan. Op deze kant van het dal, zou het kriolen van 

de motoren, 4x4 en quadsracing…  Dankzij een verandering in de politieke 

machtsverhouding werd eraan een halte toegeroepen, tot grote ontgoocheling 

van de dorpbewoners die hun plotten land voor een veel hogere prijs zouden 

hebben kunnen verkopen. De crisis in de bouw heeft de plannen voorlopig doen 

vergeten, maar als de economie weer aantrekt… tot wanneer?  
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1 uur 20'  U bereikt de bergkam. Het pad draait weer naar de Forada. 

 

1 uur 35'  Na nog een stukje in stijging bereikt u een kruispunt van paden. 

Neem het pad dat met een scherpe bocht naar links leidt (naar het zuiden, de 

Forada blijft achter) Na een afdalingkje bereikt u een Y-splitsing. Ga links 

richting het oosten.  

 

Nog verderop wandelt u langs enkele ruïnes en een nieuw huis. Als u ziet aan 

de ruïnes, de meeste vroegere woningen in deze streek waren sober en simpel.  

Ze werden verlaten tijdens de tweede helft van de 19de eeuw en eerste helft van 

de 20ste  Balken en kalven waren van ruw gesneden hout. Rieten van de 

dichtstbijzijnde stroompje dekten de ruimte, met tegels erboven. De openingen 

tussen stenen, balken en rieten werden opgevuld met gedroogde leem en 

amandelschillen voor insulatie. Vlakbij bevond zich  een waterput met wasbak 

en trog voor de beesten. 

 

2 uur  U komt aan een asfaltweg. LA op deze. 

 

2 uur 20'  ╠  Kruispunt. Neem het asfaltweggetje naar rechts. Na enkele 

bochten begint deze evenwijdig aan de bergkam te lopen, met het dal van 

Gallinera erachter onzichtbaar aan uw linkerhand. Iets verder loopt het 

weggetje aangenaam onder dennenbomen en ziet u recht voor u een hogere 

berg met antenna op de top. 

 

3 uur 20'  U ziet links een nieuw huis. Het pad voor de afdaling ligt precies 

erachter. Loop eerst de inrit naar het huis voorbij. Honderd meter verder en 

even vóór een Y-splitsing, keer naar links en verlaat het weggetje op een soort 

kalere strook door het struikgewas. Zo bereikt u de ruïne van een vroegere 

moorse huis. Draai honderd meter voorbij de ruïne weer naar links. U ontdekt 

al snel de opening in de bergkam waar het pad naar het dal begint. Op de 

achtergrond boven een berg ziet u de overblijfselen van het kasteel van 

Benirrama en even later het gelijknamige dorp links beneden.   

 

4  uur   Benirrama, 30 inwoners. Net in het dorp ziet u bar 'La Era' genaamd 

naar de open stuk grond die vroeger bij elk dorp te vinden was en waar de 

graan werd gedorst. Voor wie meer trek heeft, er is ook bar-restaurant 'La Roca' 

midden in het dorpje, waar bv. chuletas de cordero con parrillada de verduras 

(nl. lamkotteleten met gegrilde groenten) uitstekend zullen smaken.  

 

Aan de tegenovergestelde hoek van het dorp begint een weg naar de bodem van 

het dal. Begin op deze maar neem bijna meteen een andere, kleinere weggetje, 



 

27 

die schuin naar links begint en de hoogte houdt in de richting van het dorp 

Benialí. 

 

4 uur 45' U bereikt de hoofdweg door het dal. Steek deze over een ga door op 

eigenlijk dezelfde kleine weg aan de overkant, richting de lager gelegen huizen 

van Benialí. Als voor de eerste huizen het weggetje naar rechts buigt, ga 

rechtdoor het dorp in. Loop langs de kerk en een drinkwaterbron. 

 

5 uur   Al net buiten Benialí draai met de straat mee naar rechts weer de 

boomgarden in (er zijn geel- en wit Petitte Randonnée markeringen). Blijf op 

deze die, altijd lager dan de hoofdweg, rechtstreeks tot aan de kerk van 

Benissiva leidt.   
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Benissiva - Castell de Castels 
 

 
 

km  28 km,  600m 

0.  Fiets naar de weg. U ziet tegenover, links van bar Ta Casa het 

begin van een weggetje die zich meteen in twee splitst. Neemt de 

linkertak. Er begint een associaal steile klim. Met 

driehonderddertig meter hoogteverschil in drie km hoef je geen 

Pythagoras te zijn om de gemiddelde stijgingspercentage uit te 

rekenen. Ik duwde voor het grootste deel mijn fiets naar boven. 

Het zijn toch maar drie km. Neem het als een soort wandeling 

met pauzes om van de uitzicht te genieten.  

 
*Anders is de optie van over de CV700 licht klimmend het dal uit 

(als in de rondrit) en dan LA via Alcalá naar Val d'Ebo 15 km langer 

maar ook mooi. Mis niet de ruïnes van l'Adssubieta, net voorbij 

Alcalá (of 2km RA van T-kruispunt op km 6 wie via de steile klim 

fietst), op halve km links van onze weg. Dit is een in 1610 verlaten  

dorp, toen de verbanning van de islamieten uit Spanje, dat door de 

christenen nooit herbevolkt is. 

4.  Al voorbij de bergkam, negeer een weggetje naar links. Dit stukje 

herkent u misschien al van de wandeling.  

6.  T-kruispunt. LA naar Val d'Ebo op de CV 712.  

10.  Grot van 'Cova de Rull' te bezoeken rechts van de weg. Nogal 

klein en niet echt bijzonder maar als opent is het leuk om een 

rondleiding voor je alleen te hebben (kost een paar euro's) en is 

binnen lekker koel. 

12.  Vall d'Ebo. Twee keer rechts volgen door de rand van het dorp. 

Langs de gemeentelijk zwembad begint in klim het weggetje naar 

Pla de Petracos (niet op de kaart)  

 

Verderop fietsen we door een onvoorstelbaar stil en mooi stukje. 

In de kloof staan olijven en amandelbomen op beurten in een rij, 

op het stenige terrein komt de inheemse dwergpalm (lat. 
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Chamaerops humilis) veel voor. 

20.5  Pla de Petracos: op de rotswanden links staan sommige van de 

oudste muurschilderingen in het westelijke Middellandse-Zee 

gebied. Er zijn trappen naar een observatiepost met uitleggende 

tableaus, maar de schilderingen zijn nauwelijks te zien voor de 

ongetrainde oog. 

22.  Even voorbij een de alchemist-achtige vervallen kerkje, T-

kruispunt met de CV720. RA. 

27.  Castell de Castels. Fiets even om het dorp tot aan een kruispunt 

met een vijfkoppige lantaarnpaal. LA naar ‘Centre Urbá’. Beide 

adressen bevinden zich op enkele tientallen meters van het einde 

van deze straat. 

 
 

In Castell de Castels 

Casa Pilar.com  Calle San José 2.  Eigenaren Pilar en Juanjo T 965 518157 

Grote dorpshuis met uitstekende leeszaal en terras met uitzicht in 

bovenverdieping  € 60  

Casaannavera.com.  Barbara en Roger.  Calle San Antonio 20.  T 902 887264   

Deze niet sfeervol maar ook vriendelijk, en met terras en zwembadje € 50  

 

In Vall d'Ebo (km 15 van de rit naar Denia) 

Twee huizen met kamers in dit rustig dorp met zwembad in de zomer, 

Casa Oliver.  Plaza Benissuai 5  T 966 406700/ 676 931518   € 55 

Casa Massanet. c/San Antonio 11  T 966 406800/ 669 461959  € 50 

 

 

Onderweg 

De wat hogere en minder droge hellingen langs deze dalen worden opsiert door 

kersenbomen. Maart, vanwege de bloei, en eind juni, vanwege de kersen zelf 

zijn de mooiste momenten om doorheen te fietsen. 

 

Op ruiger terrein ziet u dat de boomgarden voor struikgewas plaats maken. Er 

groeit kermes eik (sp. coscoja), mastiekboom (Pistacia lentiscus), gaspeldoorn 

(Ulex parviflorus) en kleine steeneiken. Er zijn ook bosjes Aleppo den. Veel 

van deze zijn herbebossingen maar, veertig jaar na hun beplanting, ogen ze al 

aardig natuurlijk.  
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 Wandeling:  naar de kasteelruïnes van la Serrella. 
Het naam 'Castell de Castells' komt van de situatie van het vroegere kasteel van 

het dorp, precies midden tussen andere kastelen op verschillende bergkammen, 

waardoor het als ontmoetingplaats diende. Het kasteel van la Serrella waar we 

naar toe gaan is een van de, in onze tijden van vrede, meest onwaarschijnlijk 

hoog en afgelegen gesitueerd. De terugweg is een beetje saai, maar de heenweg 

is mooi en het uitzicht loont ruimschots de moeite. Totaal circa 3 uur 20’, 

pauzes niet inbegrepen.  

 

0'  Ga terug naar de ingang van het dorp waar de lantaarnpaal staat en LA. 

Begin over de weg naar Tárbena. te lopen.  

 

10'  Negeer een pad en een eerste geasfalteerde zijstraat naar het zwembad, 

maar ga even verder wel RA naar de recreatie zone 'El Castellet'. Een 

betonweggetje klimt daar naartoe.  

 

25'  Het pad naar de kasteelruïnes begint aan de linkerkant van de recreatie 

zone. Volg de Petitte Randonné geel-en-wit markeringen met uw doel direct 

voor- en boven u nog in de verte. Het pad stijgt de hele tijd. Eerst tussen bos en 

boomgaarden, daarna even op een heuvelrug en dan door een stille, guerrillero-

achtige ravijn. In geval van twijfel op de heuvelrug: het is de ravijn links. 

 

1 uur  Het voetpad bereikt een bredere pad. LA. Na ongeveer anderhalf km 

bereikt u een beton/landelik weggetje. RA naar boven. Nog vijfhonderdmeter 

verder, al bijna bij het colletje, RA op een pad dat iets verder een paar dichte 

bochten maakt en fors stijgt.  

 

1 uur 30'  Op het hoogste punt van dit pad, met het kasteel aan uw linkerhand, 

begint een nauwelijks herkenbaar voetpad schuin naar links dat u neemt. Het 

voetpad bereikt na honderdvijftig meter het vroegere kasteelplein. Links ziet u 

een waterput, helaas zonder het fraaie gewelf die eens erboven stond. De rug 

kerend aan de waterput, loop rechts naar boven tot aan een vervallen muurtje 

met klimop. Dan LA verder tot aan de top. Voorzichtig stappen want deze 

stenen kunnen wat glibberig zijn. 

 

1 uur 50'  U bereikt een eerste top. Nog even tussen de ruïnes klimmend bereikt 

u vervolgens het hoogste punt van het kasteel op 1040 m. Wat een uitzicht! 

 

Onder u het dal van Guadalest. Net achter het stuwmeer kunt u misschien de 

witte huisjes boven een paar rotsen die het dorpje Guadalest vormen, doel van 

dagje-uit toeristen vanuit Benidorm. Voor hen is Guadalest een ‘hoog in de 

bergen’ excursie… Schuin naar links ziet u een deel van de  appartementtorens 
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van de massa aan zee. Voor u, met antenna aan de top, de Aitana, met 1558 

meter de hoogste berg van de provincie Alicante.     

 

Na van deze panorama genoten te hebben, treed u terug. Eerst op hetzelfde 

voetpad, en later LA op het beton/landelijke weggetje die helmaal tot aan de 

Castells-Tárbena weg afdaalt. Op maar tweehonderd meter afstand van het punt 

waar de excursie begon. 
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Castell de Castels - Denia  
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km  50 km, 300m 

0.  Ga vanuit casa Pilar of Annavera naar het kerkplein. Aan de 

overkant RA op de calle Major. Meteen twee keer links, de calle 

de la Constitución in, in afdaling. 

0.3  Aan de weg gekomen, RA. Richting Parcent op de CV 720. 

Hetzelfde traject via Pla de Petracos als in de heen rit tot aan, 

14.5  Val d’Ebo. LA en bij de 'officiële' ingang van het dorp links en 

rechts naar Pego op de CV 712.  

26.  T-kruispunt. LA. 

27.  We fietsen Pego in op Carrer Berenguer. Als we niet meer verder 

kunnen, op een soort driehoekig plein, draaien we om het plein 

naar rechts en links, de Avinguda d'Alacant in (let op: even tegen 

de verkeersrichting). Even verder aan de linkerkant is er een soort 

parkeerterrein. Daarachter ligt het gemeenteplein met goede bars 

met terras Daniel en Zorrilla. 

28.  Daarna terug naar het parkeerterrein en de Avinguda d'Alacant. 

LA weer op deze. De eerste straat naar rechts in afdaling wordt 

vanzelf de weg CV 700 naar Denia. 

29.  Nog niet helemaal buiten Pego, begint evenwijdig aan de weg een 

fietspad waarop we richting de kust fietsen. 

39.5  Bij een rotonde gaan we aan de overkant richting Els Poblets. Al 

zonder fietspad. 

41.  LA richting 'Platja'. Fiets door een vakantiewijk en rechtdoor tot 

aan de CV 730, een weg met fietsstrook die evenwijdig aan (maar 

niet direct naast) de stranden loopt. RA naar Denia. 

49.  Net voor het begint van Denia zelf, met haven en zeepromenade, 

zien we links het aanwijzingsbord naar hotel Rosa, tussen de weg 

en de strand. 
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In Denia 

Hotel Rosa  Calle Congre 3 (carretera las Marinas). Hotelrosadenia.com  € 70  

T 965 781573  Leuk hotel in nep Italiaans/Andalucische stijl 

Hostal Oasis. T 966 424398. Ga de tweede volgende inrit naar strand voorbij 

hotel Rosa in. Eens aan de onverharde weg  naast het strand RA. U ziet meteen 

het hostal. Mindere kamers maar direct aan zee. Wel meteen bij aankomst 

gebruik maken van de spray anti-muggen  € 60 

 

Denia   35,000 inw. 

Behalve uitgestrekte stranden, heeft Denia een haven met allerlei 

bestemmingen: handel, passagiers, visserij en recreatie. Vanaf onze hotels treft  

u eerst de handelhaven. Vervolgens wordt het meest levendige gedeelte bereikt, 

met  vissersboten, ferry's en catamarans vlak bij elkaar. Vanaf een kleine 

promenade met palmen ernaast kunt u het stadje in tot aan het stadshuisplein 

lopen. Daarachter bevindt zich de toegang tot het kasteel, open tot 18.30 uur.  

 

Eten: ’s middags in het centrum van Denia: tasca Eulalia, uitstekend ‘menu del 

día’ met de locals. ‘s Avonds: maak vanaf Rosa of Oasis een strandpromenade 

in noordelijke richting. Na ongeveer twee km, direct aan het strand, mooie 

terras van restaurant 'La bona platja', met erg goede paella en visgerechten.  

 

 

Denia - Gandía en trein naar Valencia 
 

km  34 km,  vlak 

0.  Uit het hotel terug naar de weg en RA richting Gandía en 

Valencia. Evenwijdig aan de stranden op de CV 730. 

13.  Deze weg houdt op. Ga over een voetgangersbrug boven een 

beek. Aan de overkant, voor kamping RioMar, LA.  

14.3  Bij kruispunt, RA naar Oliva op een kleine weg die op een afstand 

evenwijdig aan de N 332 loopt. U fietst naar en voorbij het golf 

resort Oliva Nova.  

20.  Rotonde bijna naast de  N 332. RA richting 'Playas'. In een paar 

honderd meter, als de weg naar rechts buigt, LA de 'Cami de 

Bruixes' in. 

24.  Oliva. RA bij rotonde aan de rand van het stadje. De tweede naar 

links wordt de promenade door Oliva die we al kennen van de 

heenweg. Aan het andere uiteinde begint het fietspad naar Gandía. 

34.  Treinstation van Gandía. Trein naar Valencia ieder half uur. 
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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@xs4al.nl  Alvast dank! 

 

 

Naam 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@xs4al.nl
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Overnachtingen, 

Dag Plaats 
 hotel/hostal/ 

casa/camping  
Wat  vond u van de accommodatie? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Andere opmerkingen of  tips: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 


