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Guadalajara - Valencia 
 

 

 

Heen- en terugreis: Vliegen heen  naar Madrid en terug van Valencia. 

   Met de auto ca. 1700 km Utrecht-Guadalajara. Trein 

   terug Valencia-Madrid-Guadalajara zeven uur 

Fietsniveau:  3 - 4  

Beste seizoen:  April t/m Oktober 

Wegen, km:  Ca. 420 goed asfalt, 30 matig asfalt, 15 onverhard 

 

 
Van de accommodaties wordt de orientatieprijs van een tweepersoonkamer per 

overnachting vermeld.  Eenpersoonkamer kost  doorgaans ongeveer driekwaart als 

tweepersoonkamer.  Bijvoorbeeld   € 55 betekent  2pk euro 55 en 1pk euro 40  Een 

meestal klein ontbijt is bijna altijd inbegrepen in de prijs.  

 

 

Voorgesteld  programma, 

 

dag km  naar 

1   aankomst Guadalajara 

2 62  El Olivar 

3 63  Priego 

4 61  Tragacete   

5 62  Albarracín 

6 57  Ademuz 

7   rustdag, wandeling 

8 65  Abejuela (zie ook omweg) 

9 71  Lliria en trein (of alles fietsen) naar Valencia 

10   vertrek of verlenging 
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Inleiding 
Dit is een snoepje van een tocht voor wie van het fietsen en de omgeving wil 

genieten en geen beroemde overnachtingplaatsen behoeft.  Er zijn nauwelijks 

obligate toeristische plekken en wel veel plezierig fietsbaar weggetjes, rust, 

fraaie landschappen en onbedorven natuur. 

 

U fietst vanaf het Castiliaanse plateau door berg, dal en bos naar de sinaasappel 

boomgaarden bij Valencia. Met elke rit komt een nieuw soort landschap, altijd 

in de richting van de Middellandse Zee.  

 

Om vrijwel uitsluitend op zeer rustige wegen te fietsen, zwerft de route eerst 

even naar het noorden. Vanaf dat moment, net buiten Guadalajara, heeft u de 

juiste insteek te pakken en houdt het plezierig fietsen niet meer op tot aan  

Valencia.   

 

In de eerste ritten doorkruist u de streek La Alcarria. Dit is een doorsnee  stuk 

midden-Spanje, niet spectaculair maar behoorlijk aangenaam voor fietsers. Het 

terrein bestaat uit golvende hoogvlakte met stukjes struikgewas, heuvels met 

olijfboomgarden en dalen met akkers.   

 

Dan verandert de omgeving als u de bosrijke Serranía de Cuenca binnengaat. 

Vanaf dat moment fietst u door een nauwelijks bevolkt natuurgebied: kloven, 

bergen, bossen en hoge weiden lossen elkaar af.  

 

Na het wat vreemd dorp Ademuz wordt het al droger en warmer, maar u dient 

nog een woest berggebied over te steken om de rijke landbouw vlakte van 

Valencia te bereiken. 

 

De korte treinrit aan het begin van de tocht dient om de voorstedelijke drukte 

rond Madrid te vermijden. Het Lliria – Valencia traject kan beide met de trein 

of alles fietsen, als uitgelegd bij de laatste rit.  

 

Buiten de omgeving van Madrid en Valencia treft u weinig tot geen verkeer. Er 

waren, jaar 2010, twee stukjes van respectievelijk vier en negen kilometer 

onverhard op de route. Allebei goed te fietsen op aangepaste snelheid.  
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Fietsverhuurders in Madrid of Valencia 

Rutaspangea.com  Calle Melilla 10. Madrid. Tel 91 5172839. Eenvoudige maar 

goed rijdende hybride-mountainbikes. Tien dagen ca € 120  Reserveren (in 

Spaans) nodig. 40' metro van luchthaven naar metro Pirámide. 10' lopen metro 

Pirámide naar Pangea. 20' fietsen-lopen van Pangea naar Atocha station van 

Madrid. 50' cercanías trein naar Guadalajara. Taxi luchthaven naar Pangea ca. 

€ 20. Na de tocht brengt u de fiets mee in de trein regional Valencia- Madrid. 

 

Of Bikespain.info Plaza de la Villa 1, in oude centrum van Madrid.  

Mountainbikes en goede hybrides in uitstekend conditie. Eur 95/week  Vooraf 

reserveren. Engels gesproken. T 91 5590653 Ze kunnen ook de fietsen leveren 

bij uw hotel  voor ongev. eur 15/fiets en doen tours van de stad in het weekend. 

 

 

Fietsenmakers 
Doorgaans hebben ze alle de openingstijden: ma t/m vr 10.00-13.30 en 16.30-

20.00. Zaterdag 10.00-13.30 

 

 Naast de luchthaven van Madrid:   Motos y bicis Santi. Avenida de 

Logroño 271. Bij km 1.5 van de beschrijving hieronder. Tel 91 7478775. 

 In Madrid naast treinstation Atocha: Caracol sport. Calle Tortosa 8.  

Tel 91 539 9633. Of Calmera.es op calle Atocha 96 Tel 91 5277574 ook 

open zat tot 20.00 uur 

 

 In Guadalajara:  Casa Arco. Calle Juan Catalina 1. Tel 949 212006.  

Of  Bicisport. Calle Hermanos Fernández Galiano 11. Tel 949 218941. 

 In Tragacete:  Cayo van het hostal wijst u naar de locale klusjesman. 

Voor iets ingewikkelder dient u naar Cuenca te gaan: taller de Amadeo Villar. 

Calle Cervantes 15. Tel 969 224957. 

 In Ademuz: vraag naar taller de Calderas of taller de Benigno. Deze zijn 

autogarages die ook fietsen repareren. Voor iets ingewikkelder dient u de fiets 

in de bus mee te nemen naar Teruel. De bus stopt op 8.05 uur voor Casa 

Domingo: Ciclos Mudéjar. Calle San León Magno 5  Teruel. Tel 978 610445. 

 

 In Lliria: bicis Barona. Duque de Lliria 66. Tel 962781056. 

 In Valencia:  Orangebikes.net  Ook verhuurder van goede hybrides en 

mountainbikes. C/Santa Teresa 8,  net ten westen van de Mercado Central. Tel  

963 917551. Er is ook fietsenmaker Rafael Abad naast het hostal Antigua 

Morellana op calle Tundidores. 
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Aankomst Guadalajara 
 

 

 Vanaf het vliegveld van Madrid, 

 

Deze beschrijving begint vanaf de terminals 1 of 2 (tegenwoordig landen 

Transavia en KLM op deze), zie in de volgende pagina voor vluchten die op de 

nieuwe terminal 4 aankomen,   

 

km   10 km,  150m 

  Volg door de gangen van de luchthaven de aanwijzingen naar 

Metro en Parking 2.    

0.  Ingang van de Metro. Ga voorbij deze naar Parking 2. Daar begint 

een voetgangers  pad-brug. Op deze fietst u boven een kluwentje 

wegens naar Parking 5. 

0.7  Rechts van de uitgang bij Parking 5 is er een rotonde. Vanaf de 

rotonde, fiets naar links in stijging richting 'Barajas pueblo' tot aan 

een tweede rotonde met olijfboompjes. Rechtdoor voorbij deze.   

1.2  De weg draait naar rechts en bereikt een verkeersrondpunt met de 

grote kapel Ermita de la Virgen de la Soledad in het midden. Stap 

af en steek naar links drie weggen/straten over. Begin dan weer te 

fietsen op de Avenida de Logroño naar links. Aan het begin tussen 

een park en parkeerterrein. 

2.  Een paar honderd meter na 'Motos y Bicis Santi' LA een straat in 

tussen een soort sportshal en tennisbannen. Deze daalt af. Bij Y-

splitsing volg rechts de calle de Tintin y Milou. Aan het einde van 

deze straat ga LA even tegen het verkeer in, calle de la Rioja. 

Deze draait naar rechts, zwerft en gaat over een bult.   

2.8  Rotonde met dennenbomen Plaza de la Goleta. Neem de tweede 

afslag naar rechts.   

3.  RA (rechtsaf) op een weg die evenwijdig aan een snelweg loopt. 

Als snel zien we een vertakking die over een brug naar links 

draaiend ons aan de overkant van de snelweg neemt.  

 

Al aan de overkant fiets rechtdoor voorbij een rotonde en dan 

schuin naar rechts. De calle Transpaderne in. 

4.  De calle Transpaderne houdt op tegen de geluidsbarrières van de 

drukke snelweg NII. Aan de linkerkant zien we een 

voetgangersbrug. Erover. 

 

Eens aan de overkant van de drukke snelweg, LA (aan het begin 
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tegen het verkeer in). Blijf op deze straat/weg de hele tijd fietsen 

met de snelweg evenwijdig aan de linkerkant. We gaan voorbij 

bedrijven, restaurants, hotels en het terrein van vrachtwagen 

fabricant Iveco.  

8.  Rotonde met aanwijzingen naar San Fernando, Coslada. RA. Een 

paar honderd meter verder ligt aan de rechterhand de treinhalte 

van San Fernando de Henares. 

 

De halte is soms onbemand waardoor de fiets over de barrière 

opgetild moet worden. Er komen drie lijnen langs maar alleen de 

C2 (ongeveer een trein elke driekwartier) gaat door tot aan 

Guadalajara. De anderen hebben Alcalá als eindbestemming. (U 

kunt ook naar Alcala, met bar op het station, en daar op de trein 

naar Guadalajara wachten) Ticket  € 4, fiets gratis. 

   

- treinrit naar Guadalajara circa 40' - 

 

0.  Uit het station van Guadalajara volg naar links de borden 'centro 

ciudad'/ 'centro urbano' over de rivier de Henares en klimmend op 

de calle de Madrid tot aan een soort plein voor het onmiskenbaar 

Palacio del Infantado.   

1.7  Rechtdoor op calle Miguel Fluiters. De eerste straat voorbij het  

paleis RA. Achter een hoek bevindt zich het hotel Infante.  

 

 

Aansluiting vanaf  terminal 4, 

0.  Volg bordjes naar Parking, bus en Terminals 1 2 3. 

0.1  Ga voorbij bordjes naar bus en T 1 2 3 en rechtdoor naar de 

parkings (lift nemen van T-verdieping naar begane grond). 

 

Fiets twee honderd meter naar de andere kant van de parkings. 

0.3  RA langs de parkings richting Madrid. 

0.7  Door de tourniquetten van het parkeerterrein en meteen LA bordje 

'retorno aparcamiento' volgen. Hellingkje op, de weg draait naar 

links met de terminal aan de linkerhand. U fiets zoals richting 

'salidas'. 

1.4  Net voor afslag naar 'salidas' ga schuin naar rechts, zoals naar 

'urbanizaciones/ urbanización sur' en 'bolsa de taxis'.  

2.1  De weg draait om een rotonde naar links. 

2.5  Fiets voorbij de bussenparkeerplek. Bij nog een rotonde, 

rechtdoor naar 'Barajas'.  
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2.9  Bij nog een rotonde ziet u al, schuin naar rechts, het 

voetgangersbrug dat we gaan nemen. Even rechts en links om 

deze te bereiken (via een kleine weg rechts achter de cipressen 

van een begraafplaats). 

3.6  Over de voetgangersbrug, boven een snelweg. 

4.   Op de 'carretera del cementerio nuevo' bereikt u de drukke straat 

Avenida de Logroño. RA op deze.  

5.2  Verkeersrondpunt met kapel 'Ermita de la virgen de la Soledad', 

waar met de beschrijving vanaf  T 1 of 2 wordt aangesloten. 

 

 

 

 Met de auto, 

 

Deze tocht kan als hoogtepunt dienen voor een reis naar Spanje waar u heen via 

San Sebastian en Burgos aankomt en terug via Barcelona rijdt. Al bij 

Guadalajara volg de borden naar 'centro ciudad' en 'palacio del infantado' 

waarnaast de twee eerst vermelde hotels zich bevinden.  

 

Parkeren kan in Hotel Infante voor € 6 per dag. Zouden ze alle plaatsen bezet 

hebben is er ook op honderd meter parking Dávalos, € 70 per maand. Duurder 

maar zogoed als altijd met vrije plaatsen is de parking onder de centrale plaza 

de Santo Domingo. € 10 per dag.  
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Rechts van Avenida de Logroño, bij km 2 van routebeschrijving 

Hostalcoronales.com  Avenida Briones 38 T 91 7481545  € 65 (tijdens beurzen 

€ 90) Rustig en comfortabel. 

Bij het vliegveld, in het voorstadje Barajas 

Hostal Vicky. Calle Marte 2. Vragen voor plaza de Barajas pueblo  Net achter  

plein in het midden van het stadje. T 91 3054812  € 65 Wat vliegtuig lawaai. 

Hotel  BW villa de Barajas. Avenida de Logroño 331 T 91 3292818  € 100 

 

In Guadalajara 

Hotel Infante   Calle San Juan de Dios 14. Tel 949 223555  Juana (eigenaresse) 

en Cristina (manager)  Zeer centraal en toch rustig  € 50 

Hotel España. Calle Teniente Figueroa 3. Aan de andere kant van calle Miguel 

Fluiters T 949 211303  € 58 

Hostal Galicia. Calle San Roque 16 T 949 227834  € 48  Aan de andere kant 

van het plein Santo Domingo en het park ernaast. 

 

 

Guadalajara   60,000 inw. 

Een aardig en gewoon Spaans stadje. 

 

 Palacio del Infantado: infantado was het domein van een infante, in de 

termen van de Spaanse monarchie, een prins die niet in de lijn voor de 

kroon staat. Latere erfgenamen kregen de titel duque (hertog). Dit paleis 

was in de zestiende eeuw voor de duque del infantado gebouwd. Het is een 

in principe gotisch gebouw maar met renaissance elementen en moorse 

invloeden. Deze laatste ziet u in de mudéjar tegels en cassetten plafonds. In 

het paleis is een museum gehuisvest. Het heeft drie secties: schone 

kunsten, met een verzameling van de Vlaamse school; volkenkunde en 

archeologie. Open 16.00 tot 19.00 uur,  behalve zondag en maandag. 

 

Achter de Parque de la Concordia (zie na eerste km van de eerste rit) bevind 

zich de voetgangerstraat San Roque, aan het uiteinde van deze ligt het 

gemeentelijke zwembad en een aangename omgeving om wat te wandelen. 

 

Een paar mogelijkheden om 's avonds te eten bevinden zich links van de calle 

Mayor, kijkend in de richting van plaza de Santo Domingo: casa Victor op calle 

Bardales 6   -gemiddeld prijs, visgerechten-, Minaya op calle Benito Chavarri 

nr 3, -hogere prijs, castillaanse keuken- of goede tapas vanaf een uur of zeven 

bij de cervecería op nr. 6 van dezelfde straat.  
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Guadalajara - El Olivar 
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 Op de kaart gezien zwerft de route aan het begin nogal, maar dat is  

ongetwijfeld de moeite waard voor wie de sfeer van deze aangename 

streek wil proeven. Er zijn een paar drinkwaterbronnen onderweg (water is 

prima drinkbaar, kraantje of geen kraantje, behalve wanneer een bordje 'no 

potable' erbij staat) en bars in Lupiana en Balconete. 

 

km  62 km,  900m 

0.  Terug naar calle Miguel Fluiters en RA. Deze wordt de 

voetgangersstraat calle Mayor waarop we fietsen tot aan het plein 

Plaza de Santo Domingo. 

1.  Voor de kerk, LA op Calle Capitán Boixareu en langs een park 

(aan het einde van het park, een paar honderd meter naar rechts is 

er een goede bar voor churros con chocolate open vanaf 6.00 uur).  

1.5  Na een rotonde wordt de straat in dezelfde richting de calle de 

Zaragoza. Volg deze de hele tijd.  

2.6  We bereiken een rotonde al een beetje in de buitenwijken van 

Guadalajara. Rechtdoor aan de overkant op Avenida de Francia. 

3.3  Rotonde met toepasselijk kunstwerk. Rechtdoor en daarrna RA 

naar Iriépal en over brug boven de snelweg.    

6.  Iriépal. Door naar Centenera. 

14.  Centenera. Over de beek meteen RA naar Lupiana (asfaltweggetje 

niet op de kaart).   

19.  Lupiana. Ga door het dorp en aan de weg gekomen RA. Dan net 

buiten Lupiana is er een T-kruispunt. LA. We rijden door een dal 

met een beek aan onze linkerhand. 

26.  Y-splitsing. Rechts richting Brihuega. 

31.  We komen aan de CM 2005 LA. 

35.5  RA naar Balconete. 
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39.  Soort plein in Balconete dat tijdens de dorpsfeesten ook als 

frontonterrein en stierenarena dient.  

 

Neem de straat die aan de overkant van het plein schuin naar 

rechts blijft klimmen, de kerk een daken van het dorp linksonder 

latend. Deze wordt een min of meer onverharde weg. We gaan 

voorbij een kapel en negeren een afslag naar rechts, nog 

klimmend. Tegen het einde van de klim buigt de inmiddels 

onverharde weg naar links.  We gaan straks twee zijden van een 

vierhoek van landelijke wegen (niet op de kaart) maken.  

40.5  Splitsing. RA. Golvende weg op het plateau. 

41.8  Kruispunt. LA. Blijf op deze in algemene oostelijke richting tot 

aan de afdaling. 

46.  Plaza Mayor in Yélamos de Abajo. Neem de eerste straat voorbij 

dit plein naar links, de calle La Fuente in. Aan de weg LA in 

lichte stijging langs, even verder, Yelamos de Arriba. 

53.5  Y-splitsing. Rechts richting Sacedón. 

54.5  T-kruispunt. RA richting Pastrana. 

58.  LA naar El Olivar, Alocén. 

62.  Gemeenteplein in El Olivar. Met grote kerk en restaurant 

Moranchel, van de eigenaren van Casa Eulalio.  

 

In Yélamos de Arriba 

Casa rural Maria  www.crmaria.com  Calle San Roque 3 Tel 949 283073  mob 

649 281240  In het weekend is het huis vaak volgeboek door groepen maar als 

u bij Yélamos al moe bent kunt u het proberen. Prima accommodatie en 

familiaal ontvangst van señora Esperanza € 65    

 

In El Olivar 

Casa Viana. Goede kamers en vriendelijk ontvangst van eigenaresse Yolanda. 

Vanaf het plein, tweede straatje achter de kerk: la Soledad 2  Tel 949  284126  

Als niemand thuis, bel haar mobieltje: (00 34)  630 014131 € 65 inclusief  

ontbijt. 

Casa Eulalio. Groot huis aan het begin van het dorp maar receptie is bij 

gezellige restaurant Moranchel. In de koude manden is het huis alleen in zijn 

geheel te huren ivm verwarmingkosten. Tussen mei en eind september € 60 per 

kamer T 949 284499   

 

In Alocén 

La Posada de los Pantanos.com  T 949 284545. Open di t/m zo  € 110 
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In Pareja 
Appartement van Francisco en Ana c/Palacio 7  T 639138382/ 609119030  € 45 of  

vraag bij bar Stilos op Plaza Mayor, met goed en goedkoop eten. 

 

Onderweg 

De eerste twee ritten van de tocht gaan door de streek la Alcarria, in wezen een 

hoogvlakte waardoor de dalen van verschillende beken en rivieren lopen. Het 

meest bekend product van de Alcarria is de honing. Bijen profiteren van de 

bloei van een grote hoeveelheid en variëteit welriekende struiken. Rozemarijn, 

salie en tijm zijn regelmatig te zien. Veel voorkomend zijn de klaprozen en de  

doornachtige heidebrem (genista scorpious) met gele bloempjes. Ook zijn er 

twee soorten retama, een struik met lange stengels die een hoogte van tot  drie 

meter bereikt. Er is een soort met gele bloei (r. sphaerocarpa) en een andere 

met in het voorjaar veel mooie witte bloempjes (r. monosperma). 

 

El Olivar  en  Alocén     beide rond 150 inw. 

El Olivar als Alocén zijn rustige dorpjes die tot leven komen in het weekend en 

de zomer, wanneer de mensen uit de stad in opgeknapte huizen komen 

verblijven.  El Olivar was twintig jaar geleden zogoed als verlaten en in ruïnes. 

Het is sinds toen nogal mooi gerestaureerd, zonder nep gevoel. U kunt 

wandelen aan de rand van het dorp met weids uitzicht op de omgeving van het 

Entrepeñas stuwmeer. In de verte heeft het landschap een apart symmetrisch 

voorkomen: aan een kant de torens van de kerncentrale van Trillo en ernaast de 

even symetrisch tweeling berg 'de borsten van Viana'.  

 

Tijdens een eventuele rustdag in de zomer kunt u wandelen op een onverharde 

weg naar het dorp Budia (kleine 3 km heen) of lekker vertoeven bij het  

gemeentelijke zwembad van Alocén, op 4 km. Open 20 juni-10 september  € 5. 
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Viaje a la Alcarria (nl. reis naar de Alcarria) 

 

Camilo José Cela (La Coruña 1916 - Madrid 2002) is een van de meest gelezen 

Spaanse schrijvers van de twintigste eeuw.  In 1989 ontving hij de Nobel prijs 

voor literatuur.  Zijn meest bekende boek is ‘La Colmena’ over de inwoners 

van een flatgebouw in het armtierige Madrid van na de burgeroorlog. De 

novelle ‘La familia de Pascual Duarte’ is echter misschien het handigste om 

zich een indruk te maken van zijn schrijfstijl.   

 

In 1948 wilde hij een reisboek schrijven. Hij had nauwelijks geld en koos 

daardoor om gewoon even buiten zijn woonplaats Madrid door la Alcarria te 

reizen, de streek waardoor u vandaag en morgen fietst. Hij ging te voet, bus en 

paardenkar van het ene naar het andere achtergestelde dorpje, soms op basis 

van alleen wat brood gedeeld met een schaapsherder. ‘Viaje a la Alcarria’ werd 

een mooie boek, waar de beschrijvingen van natuur en landschappen 

harmonieus zitten naast vertellingen over zijn ontmoetingen met de inwoners 

en hun eenvoudige levenswijze.   

 

Viertig jaar later en dertig kilo’s zwaarder ging hij weer door de streek om een 

‘Nuevo viaje a la Alcarria’ te schrijven. Inmiddels als beroemde en 

vermogende schrijver. Deze keer hoefde hij er niet dunnetjes over te doen. 

Onder veel bombarie reed hij rond in een witte Rolls Royce cabriolet, met als 

chauffeur een Afrikaanse schoonheidskoningin. Hij werd steeds ontvangen 

door de burgemeester en at in het beste restaurant:  

 

 - Restaurateur:   

Don Camilo. ¿Para empezar que le parecen unos buenos albondigones, con 

rica salsa de setas al oporto, y acompañados de jugosas patatas fritas y 

morcillas del lugar? 

 

Don Camilo, om te beginnen wat denkt u van  enkele stevige gehaktballen, met 

dikke paddelstoelen portsaus, en vergezeld met sappig gebakken aardappelen 

en wat plaatselijke bloedworsten? 

 

 - Cela:  

¡Venga! - Laat maar komen  

 

De literaire waarde van de ‘Nuevo viaje’ liet het behoorlijk afweten in 

vergelijking met het oorspronkelijke boek.  
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El Olivar - Priego 
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km  63 km,  600m 

0.  Uit het dorp en LA richting en voorbij Alocén. 

4.5  Y-splitsing. Links naar Pareja.  

9.  We bereiken de N 204. RA richting Sacedón. 

17.5  LA richting en voorbij Pareja, klimmend naar Escamilla.  

30. 
 

Escamilla. Aardige waterfontein. Enige bar, met patrijzenjagers 

sfeer in het weekend, volgens laatste nieuws helaas gesloten. 

35. 
 

T-kruispunt. LA en na een kleine km RA, naar Valdeolivas op de 

CM 2023.  

45. 

 

Valdeolivas. Er zijn drie bars en bij laatste melding twee casas 

rurales die buiten het weekend geheel kunnen worden gehuurd 

voor één nacht en ongeveer € 50 per huis. Vraag bij de bars. 

49. 

 

Afsplitsing links richting Arandilla en Alcantud. Normaal 

rechtdoor naar Priego maar de rechtstreekse weg wordt vanaf nu 

minder interessant, als u wat langer wil fietsen is het via 

Arandilla, Alcantud en langs Baños boeiender.  

62. 

 

Priego. Ga het eerste afslag naar 'centro urbano' in en langs een 

parkje. Het hostal bevindt zich in de vervolgstraat schuin naar 

links. 

 

In Priego 

Twee niet al te bijzonder maar degelijk, prima hostals, 

Los Claveles   Calle Doctor Nicolás Herraiz 15. T  969 311029  € 55    

El Rosal  Tweehonderd meter verderop  € 55  T  969 312085    

 

In Cañamares 

Hotel Rio Escabas.com  In het dorp aan begin van de weg naar Cuenca. T 969 

310452 mob 629 734612  € 55 Aardig gewoon hotel met goed eten   
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In Fuertescusa 

HotelFuertescusa.com U ziet het meteen. Het is bijna groter dan het dorp zelf 

(30 inw). T 969 310348 of 629 044126  € 60 Open de hele week in jul en aug 

en alleen in het weekend (overnachting van vrijdag en zaterdag) de rest van het 

jaar.  Zomertip, als u even vooraf belt en tot dit dorp doorzet: er is een goede 

natuurlijke zwembad aan de rivier acht km voor Fuertescusa. 

 

 

Onderweg 

In oktober geven de bladeren van een varen-achtige plant, de borrajo, fraaie 

rode kleurtonen aan de hellingen rond het Entrepeñas stuwmeer. 

 

Ruim de helft van het oppervlak van de provincie Guadalajara is door     

landbouwgrond opgenomen. De landbouw is echter van de minder rendabele 

soorten en  meer extensief dan intensief: velden van gerst en rogge; losse 

olijfboomgaarden; en akkers zonnebloem, aardappel of suikerbiet. De akkers 

worden afgewisseld door struikgewas en lage bosjes van kermeseik en steeneik, 

met witte en zwarte populier, wilgen en beukeik bij beken en rivieren.  

 

Priego  1050 inw. 

Grotere dorp die als streekcentrum dient. Priego was vroeger wat welvarender,  

een spilfunctie vervullend tussen de graanproducerende hoogvlakte en de 

houtexploitaties in de serranía. Dat functie is nu met het verbeterde vervoer 

minder nodig.  

 

U kunt in de kloof onder Priego niet onaardig wandelen. Ga voorbij het hotel el 

Rosal en het huis van de Guardia Civil zoals richting Cañamares. Net voordat 

de groene vangrails beginnen is er een voetpad die tot aan de rivier afdaalt. De 

plek was in 2006 wat ontsierd door gestorte vuilnis. Aan de rivier gekomen, 

loop naar rechts tussen deze en moestuinen. Na in totaal zo'n half uur bereikt u 

een brug. U kunt verder aan de overkant wandelen of schuin naar rechts naar 

het centrum van Priego langs lege holwoningen terug klimmen  
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Rurale emigratie 

 

De meeste dorpen en gehuchten dat we tussen Guadalajara en Lliria zien 

hebben nog maar een klein deel van hun bevolking van eind 19
de

 eeuw.  Het 

fenomeen is kenmerkend voor het Spaanse binnenland. 

 

De totale Spaanse bevolking is in de laatste honderd jaar wel ruim drie keer 

groter geworden. Echter heeft dat groei uitsluitend plaatsgenomen in de 

kustgebieden, Madrid en de grotere provinciale hoofdsteden. De landelijke 

gebieden van het binnenland hebben bijna overal hun bevolking constant zien 

afnemen en zijn grotendeels leeg. Er zijn verschillende redenen voor dit vreemd 

geval in een steeds toenemende wereldbevolking,  

 

 Mechanisatie en afname in de waarde van typische binnenlandse 

landbouwproducten, voornamelijk graan.    

 

 Industrialisatie sinds midden in de 19de eeuw. In zulk bergachtig land 

hebben  industrieën ver van de markten, de zee en de grote wegen 

nauwelijks een kans. 

 

 Vanaf begin jaren-60 trokken de nieuwe toeristische centra en bouw van 

vakantiewijken de laatste jongeren van vele dorpjes naar de kust.  

 

De laatste jaren lijkt de ontvolking in de nog bewoonde dorpen hun diepste 

punt voorbij. Mensen van de grote steden laten een dorpshuis renoveren als 

weekend verblijf. De bouwwerkzaamheden die eruit vloeien trekken 

immigranten uit Latijns America of Oost Europa. De immigranten zijn 

vervolgens bereid om voor weinig geld een winkel of een bar te runnen na de 

pensionering van de laatste eigenaar, en zodoende deze in leven te houden. Hun 

aanwezigheid is dan een bron van inkomsten voor iemand anders die naar het 

dorp durft te verhuizen. 
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Priego - Tragacete 
 

 
 

 We gaan het grote natuurgebied Serranía de Cuenca in. Na Fuertescusa 

geen bewoonde plaats meer tot aan Tragacete.  

 

km  61 km,  850m 

0.  Volg dezelfde straat Nicolás Herraiz totdat deze bij een kruispunt 

komt, nog net in het stadje. RA naar Cañamares. Al snel rijden we 

door een kloof. 

8.  Kruispunt in Cañamares, LA richting Beteta 

10.  RA naar Fuertescusa. 

16.  Fuertescusa. Bij bar van Mari Cruz kunt u een medio bocadillo 

van in het dorp gemaakte chorizo bestellen.  

* Bijna 20km verder, let op dat je niet de afslag naar Poyatos 

neemt (dat merkt ja als het meteen zeer steil wordt) Dal volgen… 

41.  Kruispunt in het bos bij boswachterhut Tejadillos. Naar links 

beginnen de vijandelijkheden van de, 

51.  Alto de la Vega op 1490 m. RA naar Tragacete. Deze absurd 

brede weg is deel van een soort circuit die ten gunste van het 

weekend bezoek van gehaaste Madrilenen door de obligate 

toeristische plekken van de Serranía is gemaakt: Cuenca- Ciudad 

Encantada- Nacimiento del Rio Cuervo- Hoz de Beteta en terug 

naar Madrid.  Bah! 

61.  Tragacete. Even met de doorgaande weg naar links meebuigen. 

We zien het hostal links liggen aan het kruispunt met een 

weggetje dat naar de bron van de rivier de Júcar leidt.   

 

In Tragacete 

Hostal San Antonio  Leuke zaal en tuintje. Rustig ondanks dat het naast een 

weg zit. Ideaal voor wie zijn Spaans wil testen met graag filosoferend eigenaar 
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Cayo, terwijl zijn vrouw Caridad lekker eten voorbereid. T 969 289089 € 55 

per kamer, ongeacht of het om één of twee persoons gaat.  

 

Hostal rural Serranía. Calle Fernando Royuela 2. Tel 969 289019. Meer 

standaard vriendelijke eigenaren. In vakwerkachtige pand  € 55    

 

Na sommige drukke weekenden liggen San Antonio en Serranía  zondagavond 

en  maandag in comatose staat bijkomend en hebben ze geen zin in sporadische 

gasten.  In dat geval is er nog in Tragacete o.a. standard maar betrouwbaar hotel 

el Gamo € 60  

 

 

Onderweg 

Rond Cañamares staan bundels riet (sp. caña vandaar de naam van het dorp) te 

drogen opgesteld. Even verderop fietsen we voorgoed de Serranía de Cuenca 

in. Met het woord 'serranía' wordt in Spanje een gebied aangeduid waar 

meerdere kleinere bergketens in verschillende richtingen lopen. Deze is voor 

wat plantengroei betreft vooral een grote dennenbos. Naast beken en kleine 

weiden groeien ook struiken als rozenbottel, meidoorn en sneeuwbal. Daarnaast 

zijn er in rotsachtige plekken met genoeg vochtigheid interessante planten te 

vinden: steenbreken met taaie, grijsgroene bladeren, leeuwbeken met behaarde, 

bleekgele bloemen en een andere soort met grote, paarse bloemen. Er zijn ook 

vele soorten orchideeën zoals de spinnenorchis of de groene nachtorchis. 

 

Zwevend boven bergkammen en dalen zijn er vaak vale gieren te zien, soms in 

groepen van tientallen. Behalve deze aaseters kunt u tijdens de hele tocht 

andere soorten roofvogels treffen: steen- en dwergarenden boven de bergen, of 

buizerds, wespendieven en zwarte wouwen op gemiddeld terrein.  

 

 

Tragacete  300 inw. 

Deze beperkte bevolking zwelt op regelmatig op met weekendbezoekers en in 

de zomer met vakantieverblijvers en transhumancia herders, dwz degenen die 

hun kuddes in de zomer hier en in de winter in warmere plaatsen en lager 

gelegen weiden laten grazen.  
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 Wandeling:  bergweiden en bron van el Poyal 
Een aangename excursie met eerst weids uitzicht en verderop mooie natuur.  

Het gaat wezenlijk om rond de berg die net ten zuiden van Tragacete ligt te 

lopen, met de wijzers van de klok mee. Circa 1 uur 50'. Pauzes niet inbegrepen. 

 

0'     Loop naast de weg richting Cuenca tot aan het benzinestation. RA.  

5'   Voor het hotel 'Hospedería del Júcar' LA. Ga dan de eerste straat naar 

rechts. Deze loopt langs enkele huizen en buigt helling op naar links. De straat 

wordt een stenige onverharde weg die de hele tijd regelmatig klimt, met het dal 

aan de linkerhand.  

40'   Tegen het einde van de klim draait het pad/weg naar rechts. Eens boven 

houd even dezelfde richting. U bereikt een nogal idyllisch hoogvlakte met 

dunne dennenbos. Er is een soort ondiepe dal die zich van links naar rechts 

strekt. Loop naar een paal er middenin met aanwijzingen. 

50'  Loop vanaf de paal naar rechts door het dal. Na een tijd ziet u de 

drinkwaterbron van het Poyal.  

1.15'   Volg de neiging van het terrein om naar rechts te buigen en af te dalen. 

U bereikt een beek (in de zomer kan droog zijn). Aan de overkant ziet u een 

pad. Loop daarop langs de linkerkant van de beek, altijd in afdaling en tot aan 

de eerste huizen van Tragacete. 
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Tragacete - Albarracín 
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 Fietsvakantie op zijn best: het landschap prachtig, de natuur schitterend en 

de aankomstplaats een juweel. Vertrek vroeg om van alles te genieten!  

 

km  62 km,  900m 

0.  Uit Tragacete richting Cuenca. 

5.  LA richting Teruel.  

14.  Puerto del Cubillo, op 1650 m. 

15.  LA naar Guadalaviar. Negeer behalve slecht weer de grotere weg 

A1704 via Frías en Calomarde, ondanks het 'groen pittoresque' op 

de kaart, heeft die minder charme en minder te zien.  

20.  Pas van El Portillo, op 1790 m het hoogste punt van de tocht. 

25.  Guadalaviar. Door het dorp tot aan het kerkplein. Links en meteen 

rechts richting Teruel. 

28.5  RA naar Villar del Cobo. Zie ook kader hieronder naar dolines. 

31.  Villar del Cobo. Binnen het dorp zijn er twee bars te vinden. Door 

naar Tramacastilla en Albarracín. 

59.  Aan de linkerkant is curieus te zien een drooggevallen oude 

meander van de rivier om een rots. 

61.  Ga het tunnel onder het oude kern van Albarracín in. Een paar 

honderd meter aan de andere kant RA over een bruggetje. U 

maakt een bocht naar links. Het hostal Casa de Oria ligt in een 

hoek verscholen aan de rechterhand.  
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In Guadalaviar 

Hostal Alta Montaña. T  978 708114/ 44.  Knusse, familiaal onderkomen in het 

midden van het dorp  € 45 

 

In Albarracín o.a. 

Hostal Los Palacios. Vierhonderd meter vóór de tunnel onder Albarracín, 

schuin naar links klimmend het dorp in. Het is een van de eerste huizen. 

Kamers met mooi uitzicht.  T 978 700327  € 48  

CasadeOria.es  Calle Garita 5  T  978 700351/ 710231. Rustig en vriendelijk 

klein hostal van Mari Carmen en haar ouders. Fietsen worden gelaten in de 

garage bij Nr 1 (huis van de ouders). Ring bij deze deur  € 45  

Bijna ernaast, goed kleine hotel met restaurant: HotelPradodelNavazo.com 

c/Llano del Arrabal 6  € 70 

 

 

Onderweg 

Tussen de bergpassen van el Cubillo en Guadalaviar oversteken we een dal 

waar de rivier de Taag zijn oorsprong heeft. De Taag stroomt naar de 

Atlantische oceaan. Aan het westen van het dal zien we de laatste bergkam van 

de Serranía de Cuenca, die we net achter de rug hebben. Naar het oosten gaan 

we fietsen door de Montes Universales, een groep bergen die ondanks hun 

bombastische naam  (nl. bergen van het heelal) niet zo hoog en groot zijn maar 

wel prachtig ongerepte natuur hebben, met o.a. veel mooie vlindersoorten. 

 

 

 

Dolines bekijken? 

Dolines zijn verzinkingen in kalksteenterrein. De water sijpelt naar de 

ondergrond in de loop der eeuwen. Uiteindelijk wordt de ondergrond hol. Als 

het ‘dak’ instort ontstaat een doline. 

 

Bij de splitsing op kilometer 28.5 begint naar links, evenwijdig aan de 

geasfalteerde weg naar Griegos een smalle landelijke weg. Er is een bordje met 

'dolinas' erop. Al snel aan de rechterkant ziet u enkele daarvan in de vorm van 

troggen. Na anderhalf km over deze pad  is er een bord die helling op naar 

rechts aanwijst. Even een paar honderd meter op deze helling lopend ziet u een 

grote doline in trechtervorm. 
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Albarracín    1300 inw. 

Dit historische dorp ligt fraai tussen kale bergen op een uitstulping van rotsen. 

De rivier de Guadalaviar maakt een bocht omheen en eronder in een nauwe 

kloof.  Het is een waar genoegen om door de nauwe stegen, pleintjes en 

balkons van zijn compacte kern 's nachts te wandelen. Toerismebureau op 

vijftig meter van het Plaza Mayor.  

 

Albarracín was in de middeleeuwen een onafhankelijk Moorse Taifa (nl. 

koningrijkje). Om de strategische ligging nog verder te versterken, bouwden de 

Almoravieden in de 11
de

 eeuw de muren die tot aan bovenop de noordoostelijke 

helling nog staan. Later werd Albarracín een bisschoppelijke zetel.  

 

Midden in het dorp ziet u de kathedraal staan, een aardig barok gebouw. Het 

onmisbaar in Albarracín is echter het Museo episcopal, de vroegere residentie 

van de bisschop, die ernaast staat. Het is zeer aangenaam in zijn eenvoud en 

met waardevolle stukken. Zie bijvoorbeeld de glazen vis. Hij is handmatig met 

zandpapier uitgehold. Naar schatting een klus die meer dan een mensenleven in 

beslag nam. Uit de ramen en balkons van het museum heeft u prachtige 

uitzichten op alle windrichtingen. Naar het noordwesten ziet u een kapel boven 

aan de helling, op zo’n halve kilometer van het dorp. Daar kunt u vervolgens 

naartoe lopen. Een aardig plek met zeer mooie uitzicht over het dorp.  

 

Eten, drinken:  el casino (sociale centrum voor ouderen) op calle de los Azagra 

16, de tweede straat links kijkend naar het stadshuis, is tevens een bar voor 

iedereen met goede bocadillos en gerechten en fraaie uitzichten. Onder de brug 

over de rivier, tussen Casa de Oria en het oude kern, is er een gezellige bar 

onder de wijnstokbladeren te ontdekken: El Gato. U zit bij de waterstroom die 

vroeger een watermolen deed draaien.  

 

Tijdens een eventuele rustdag kunt u wat heen en terug wandelen op de GR 10  

richting Monterde de Albarracín -rood en witte markeringen-. Het 

toerismebureau heeft gedetailleerde kaarten. Erg de moeite waard is de 

wandeling naar de rotschilderingen (sp. pinturas rupestres) op maar 4km. 
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Albarracín - Ademuz 
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 Weer van begin tot eind een erg mooie rit (maar eigenlijk, welke niet op 

deze route?) In de eerste veertig km treft u niets anders dan zuiver natuur.  

Neem proviand mee. 

 

km  57 km,  550m 

0.  Uit het hostal naar de eerste straat-weg en RA (dus bruggetje niet 

weer oversteken). Na honderd meter fietsen we op een soort halve 

brug verboden voor voetgangers. 

0.3  Y-splitsing. Naar rechts om dit buitenwijkje van Albarracín te 

verlaten (Arrabal Sta Bárbara op de kaart). Net als de weg begint 

te stijgen zien we borden van beschermd natuurgebied. 

11.  Kruispunt. Houd rechtsaan richting Bezas en Donarque. 

13.  T-kruispunt. RA richting Toril en Valdecuenca. Maar meteen LA 

een onverharde weg in richting Tormón.  

 

* Deze onverharde weg is voor het grootste deel goed te fietsen als u de 

vele kuilen niet erg vindt. Liever  alles asfalt? Ga naar links op het T-

kruispunt, de A1513 richting Teruel. Neem na een km of elf RA een 

tegenwoordig geasfalteerde weg naar rechts naar Rubiales. Negeer de 

afslag naar dit dorp, u komt van zelf weer op onze route richting Tormón. 

(circa +12km en 200m extra). 

15.  Kruispunt, rechtdoor. Negeer kort daarna een afslag naar laguna 

de Bezas. 

22.  Kruispunt. LA. In tweehonderd meter bereiken we weer het asfalt. 

RA richting Tormón. 

30.  Nog voor Tormón in zicht komt, LA naar El Cuervo. Een wat 

beroerd weggetje door nu minder bebost maar erg mooie natuur. 

Pas goed op aan het einde van deze: zeer steile afdaling in het dal 

van de Ebrón.   
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41.  T-kruispunt. Het is leuk om even naar El Cuervo te fietsen: RA. 

Voor het dorp houd rechtsaan met de huizen aan de linkerkant.  

43.  Waterbron, een goed plek voor een pauze. De water is prima te 

drinken ondanks bord van no tratada (nl. niet behandeld). Daarna 

terug naar het T-kruispunt en rechtdoor richting Castielfabib. 

46.  We gaan om en onder het abominabel steil dorpje Castielfabib. In 

een paar km bereiken we de breed maar doorgans leeg N 420. LA 

in afdaling. 

51.  RA naar Ademuz. 

56.  Ademuz. Fiets even op de oude nationale weg door het dorp. Eerst 

ziet u Casa Domingo. Voor Garrido, even verder, na een 

hellingkje ziet u borden die rechts naar centro urbano en het 

gemeenteplein aanwijzen. RA naar boven en naar links draaiend 

door een lange, troosteloze betonstraat tot aan het kerkplein, 

gevolgd in dezelfde richting door het stadshuisplein. 

 

In Ademuz 

Domingo is handiger voor wie maar één nacht overnacht. Voor  twee nachten is 

de moeite waard bij casa Garrido te reseveren waar u meer eigen ruimte heeft. 

Casa Domingo  Groot gebouw naast de weg aan het begin van Ademuz. Tel 

978 782030. Gewoon uiterlijk en kamers maar vriendelijk en met gezellig, 

altijd  open bar/restaurant € 43 Fietsen hoeven niet de trap op, ze worden achter 

in de garage geplaatst.  

Casa Garrido  Calle Solano 6. Groot dorpshuis op twintig meter van plaza del 

ayuntamiento (stadshuisplein). Vaak is er niemand. Bel het nummer hieronder 

of klopt bij nr. 9 of 11 tegenover € 50 per kamer. Eigenars Juan Vicente en 

Ana. Reserveren tenminste één dag vooraf nodig. T 630 924149 of 963 614472. 

Frans en klein beetje engels gesproken.  

 

Onderweg 

Het eerste deel van de rit gaat door oude bossen zeeden in een landschap van 

roestkleurige rotsformaties. Deze fraaie natuurgebied wordt beschermd onder 

de naam Parajes del Rodeno (nl. plaatsen van de zeeden). Het gebied telt een 

gezonde populatie van houtduiven, die de bossen met de bonte specht delen. 

 

Na de oversteek van de Montes Universales daalt u af in het dal van het 

riviertje de Ebrón, die als een weelderige tuin van overvloed tussen dorre 

hellingen verschijnt. Hier kan bijna niemand  zich onthouden om een handje uit 

te reiken naar de pruimen,  vijgen, peren of appels die in dit vruchtbaar dal 

groeien. Wijngaarden en olijfbomen staan wat hoger  aan de zijden van het dal. 
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Ademuz     1300 inw. 

Als op een enorme amfitheater liggen de huizen van Ademuz trapsgewijs op 

een helling, kijkend op een breed stuk dal van de rivier de Turia. Men zou de 

bevolking op meer inschatten, maar als u naar de bovenste derde van het dorp 

wandelt ontdekt u de grimmige werkelijkheid: de hele bovenwijk is een lege 

huls van verlaten huizen. De aanleg een paar jaar geleden van een snelle 

verbinding tussen Cuenca, Teruel en de snelweg Madrid-Valencia kwam het 

stadje commercieel niet ten goede. Nu ‘vliegt’ het meeste verkeer boven 

Ademuz, op het viaduct waaronder u morgen heen fietst, en worden plaatselijke 

aangelegenheden minder bezocht. Toch is de plaats ‘hoofdstad’ van een 

Valenciaanse enclave, el rincón de Ademuz genaamd, die tussen de regio’s 

Castilla La Mancha en Aragón ligt. De geïsoleerde positie ten opzicht van de 

rest van de Valenciaanse regio merkt men in dat hier het gewone Spaans 

(Castiliaans) wordt gesproken. 

 

Zwembad: ga voorbij Casa Domingo aan de overkant van de rivier de Turia en 

RA op een weggetje die de hele tijd naast de rivier loopt. Na twee km, precies 

onder het viaduct van de N-weg bevindt zicht het zwembad in een soort 

recreatie zone. 

 

 

 Wandeling langs het riviertje de Bohilgues 
Mooi in het voorjaar, schaduwrijk in de zomer en prachtig later in het najaar, 

deze makkelijk en zeer plezierig wandeling laat u de natuur in de omgeving in 

meer detail zien. Er zijn regelmatig borden met uitleg van de aanwezige bomen 

en struiken in Spaans en Latijns. Het hele pad neemt twee uur heen en 

anderhalf uur terug, pauzes niet inbegrepen, maar  na anderhalf uur heen heeft u 

al het mooiste gezien (Vallanca nogal lelijk dorp).  

 

Volg de weg richting Utiel. Na een paar honderd meter gaat deze weg al over 

het riviertje de Bohilgues. Ga op dat punt RA tot aan een informatietableau. 

Daarvan ziet u op vijftig meter, precies naast het riviertje, de eerste geel- en 

witte markeringen van de Petitte Randonné. Vanaf dat punt is het maar kwestie 

de markeringen te volgen. Mis niet na honderd meter een scherpe bocht naar 

links. Het voetpad loopt eerst door moestuinen en boomgarden, vervolgens 

door galerijbos precies naast de Bohilgues diep in een kloof en later hoger door 

verlaten terrassen in dezelfde kloof. Hetzelfde pad terug. 
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Ademuz - Abejuela 
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 In de koninginnerit rit wordt een ruig en afgelegen gebied overgestoken. 

Geen betrouwbaar eetgelegenheid tot aan la Yesa. Mijn gastronomische 

hoogtepunten waren cola met chips in Puebla de San Miguel en, na veel 

aankloppen, koffie met suiker bij het gemeentehuis van Losilla. Wel 

drinkwaterbron in beide. 

 

km  65 km,  1300m 

0.  Dal even tot aan de weg en LA. Net voorbij Casa Domingo RA 

over een brug boven de rivier de Turia. De weg draait even links 

en gaat vervolgens richting het viaduct van de nieuwe N-weg 

waaronder u even later heen fietst. U begint te klimmen tussen 

jonge dennen en cipressen. Net voor Val de la Sabina is er een 

splitsing. Volg links in stijging, het dorpje blijft rechts onder.  

13.  Kruispunt voor Mas del Olmo. Rechts aanhouden over en brug en 

weer in stijging.  

19.  Puebla de San Miguel.  

25.  Alto Calderón, op 1350 meter. 

29.  Verlaten gehucht Hoya de la Carrasca. Dankzij de zuidelijk 

oriëntatie werd tot aan de jaren zeventig op deze terrassen wijn 

verbouwd.  

37.  T-kruispunt bij drinkwaterbron in Losilla de Aras. LA. Nog vier 

km klimmen, dan geleidelijk afdalen over de CV 350 langs 

verschillende dorpjes (zie casas rurales hieronder) tot aan la Yesa. 

55.  Kruispunt in la Yesa. LA richting Villar del Arzobispo op de    

CV 345. 

60.  LA naar Abejuela. 
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In la Cuevarruz 

Casas rurales la Era en la Tía Tomasa  www.lastravinas.com 

Voor één nacht alleen zondag t/m donderdag mogelijk (weekend meestal 

volgeboekt en veeeel hogere prijzen) Dorpshuizen met alle comfort. Reserveren 

nodig: 661 239098. De eigenaren wonen bij Valencia maar hebben señora Mari 

Carmen in het dorpje als contactpersoon. U betaalt ze en krijgt de sleutels. 

Ongeveer € 70/nacht voor la Era en € 90 la Tia Tomasa. Wel vooraf 

specificeren: somos turistas de Holanda, cuanto cuesta alquilar una noche la 

Era o la Tia Tomasa el lunes/martes/miercoles/jueves para dos personas? 

 

In Abejuela 

Multiservicio rural La Ontina   www.multiserviciorural.com 

Calle Mayor 8. Abejuela. T 961 636017. Tegelijk hostal, bar en winkel van dit 

dorp van veertig inwoners € 55  Maandag gesloten. Reserveren aangeraden.  

Als u tijd over heeft: vraag voor wandelingen rond het dorp: van 7 en 11km 

 

Onderweg 

In de lange klim naar de Alto Calderón zien we hoe de flora verandert naarmate 

de hoogte toeneemt. U begint te fietsen op een met cipressen omzoomde 

weggetje tussen Aleppo dennen op de hellingen en moestuinen in het dal. Iets 

hogerop zijn de hellingen in terrassen omgebuwd. Amandelbomen staan tussen 

struikgewas met o.a. kermeseik, venkel en hagedoorn. Voorbij La Puebla de 

San Miguel wordt het terrein ongeschikt voor iets anders dan dennen, 

gedwongen steeneiken, brem en dwergjenever. 

 

Bij Losilla bereiken we weer het bewoonde wereld met wat landbouw. Aan de 

namen (el sabinar de la Torre, las travinas) ziet u dat voor wat vegetatie betreft 

deze streek in het teken van de bijzonder jeneversoort juniperus thurifera (sp. 

sabina, val. travina). Deze sympathieke boompjes van een meter of vijf hebben 

licht grijze stam en schubbig bladeren als de cipres. Ze kunnen meer dan 

duizend jaar worden. Hun hout is veel gewaardeerd en in dorpen toegepast voor 

deuren, ramen en kozijnen omdat het haast onbederfelijk is.  

 

De laatste km naar Abejuela lopen door een knusse dal met struikgewas op de 

hellingen en notenbomen en akkers in de bodem. De akkers woorden bezaaid 

met graan maar niet meer geoogst. De tarwe, haver en een plaatselijk soja-

achtige peulvrucht dienen alleen om het wild (reeën, wilde zwijnen, rode 

patrijzen, konijnen, houtduiven)  hier te houden en jachtpartijen te organiseren. 
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Omweg?:   Ademuz – BalnearioManzanera -  Abejuela/Bejís - Alcublas  

 
Voor wie +/- een dag meer van het fietsen wilt genieten zijn deze wat langer en ook  

mooi en  afwisselend trajecten over tegenwoordig alle geasfalteerde weggen, 

 

Via Balneario (spa) van Manzanera en Abejuela  

Drie km voorbij Losilla de Aras, LA afdalen richting Arcos de las Salinas - Manzanera. 

Nog voor het gehucht/hotel los Cerezos, RA naar ‘paraíso’ eerst staat het hotel-spa links 

van de weg. Wellicht de volgende dag verder naar Abejuela, op een weggetje die langs 

het verlaten gehucht Paraiso Alto de sierra steeds verder ingaat, bultige klim door 

afgelegen bos. Over de rug van de sierra de Javalambre wordt aan de andere kant 

Abejuela bereikt.  

 

BalnearioManzanera.com  Ook 'paradijs spa' genoemd maar dat komt van de 

naam van  twee half verlaten gehuchten daarachter. Wel mooie omgeving, tuin, 

zwembad, leeszalen… rustig verblijf in gezelschap van oudjes € 100  

Hotel  los Cerezos.  Even voorbij de afslag T 978 781964  € 50  
 

Via dorp Manzanera en Bejís 

Iets korter, wellicht minder bijzonder voor wat afgelegenheid betreft maar ook mooi en 

meer overnachtingsmogelijkheden: tot aan Manzanera en net voor de laatste huizen RA 

naar Alcotas en El Toro. Draai met de weg mee naar links door El Toro. Net voordat u 

dit dorp weer uit bent ga de voorlaatste straat naar rechts in: calle de la Fuente. Deze 

wordt een niet aangewezen weggetje (ook niet op de kaart) die door de velden naar 

Torás en Bejís leidt.  Van Bejís naar Sacañet en Alcublas waar met de beschrijving van 

de laatste rit wordt aangesloten. 

 

In Manzanera:   DuquedeCalabria.com  Links van de weg door het dorp € 50 

In El  Toro:        HotelosAbriles.com   Calle Cabañal  5   T 964 123124  € 65 

In Bejís:             Fonda El Tren Pita. U ziet het meteen rechts aan het plein van 

Bejís. T 964 120164.  Degelijk en heel aardig familie hostal  € 45  
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Fietsen en trein naar Valencia: 

 

Abejuela - Lliria - Valencia 
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 De meest directe weg naar Valencia, via Higueruelas en Villar, is 

nadrukkelijk te vermijden: ze wordt gebruikt door zware steengroeve 

vrachtwagens die naar de kust donderen. Vanaf Casinos wordt het een 

soort snelweg. Deze beschrijving volgend hoeft u de weg met een nog 

beperkt aantal vrachtwagens maar een tiental km te delen, tot aan de afslag 

op km 16. Vanaf de afslag is het weer rustig fietsen. Met de extra rit via 

Bejís (zie boven) vermijdt u helemaal dit zwaar verkeer.  

 

km  71 km,  400m 

0.  Terug naar de CV 345 en LA richting Higueruelas en Villar. 

16.  Let op! LA, een kleine asfaltweg in (niet op de kaart, twee km 

voorbij de afslag naar Alcotas) naar la Pobleta.  

24.  La Pobleta. Bij T-splitsing, RA. 

34.  Rotonde. Rechtdoor naar Alcublas. 

41.  Alcublas. RA naar de kustvlakte. 

49.  Rotonde aan de voet van de afdaling. Rechtdoor naar Lliria over 

de CV 339. 

64.  Lliria. Volg de bord naar centre urbá en dan even richting Casinos 

en Pedralba op de carrer d'Alcubles. 

64.5  Rotonde met landbouw motief. LA op de straat Duc de Lliria. 

64.8  RA de borden naar Ayuntament en centre urbá volgen. De tweede 

straat op deze LA. Deze straat buigt naar rechts. We fietsen langs 

een kerk meet fraaie barok gevel en het Plaça Mayor in.  

65.3  Voor het stadshuis LA. Al snel word deze de carrer Juan 

Izquierdo die in afdaling tot aan het station leidt. 

66.  Trein-metro station van Lliria. 



 

28 

 

Er is een trein-metro elke half uur naar Valencia. € 4  De fiets mag altijd mee 

tot aan het station Empalme, waarvan de trein ondergronds gaat en de fiets niet 

langer mee mag. In station Empalme dient u uit de trein-metro te stappen. 

Vanaf nu gaat het om gewoon op de baan van de tram de hele tijd te fietsen. 

Deze leidt u direct tot aan het centrum,  

 

km   

0.  Ga van het perron naar de tramsporen die evenwijdig aan de trein-

metro lopen. Begin bij deze, op de baan van de tram, te fietsen. 

LA richting centrum. Laat u niet afschrikken door de eerste meters 

tussen wanden, het wordt meteen breder 

 

Noot: ondanks borden van 'alleen tram', mogen fietsen wel langs 

dit traject. Zo werd ik verteld door de politie (in overleg met 

gebruikers organisatie MetroClub bij metrostation Colón in 

Valencia). Wel goed opletten voor opkomende trammen en straten 

die de sporen kruisen. 

0.5  De sporen van de tram gaan na het eerste stukje door een brede 

straat, de carrer de la Florista, waar auto's kunnen parkeren maar 

niet op rijden. 

3.5  De sporen draaien naar rechts. Het laatste stuk kunnen we op een 

promenade fietsen tot aan een oude stationgebouw waar de 

tramlijn ophoudt.  

4.  Achter dat gebouw gaan we schuin naar links over een 

voetgangersbrug, boven de vroege rivierbedding van de Turia, die 

nu als sportterrein en park dient en Jardines del Turia heet. Aan 

de overkant rechtdoor een voetgangersstraat in. 

4.7  Plaza de la Virgen in het centrum van Valencia. Einde tocht! 

Achter de kathedraal bevindt zich een tweede plein, Plaza de la 

Reina, nog verder in dezelfde richting bevinden zich het Plaza del 

Ayuntamiento en het treinstation. Allen vrij dicht bij elkaar. 

 

2 km voorbij Alcublas 

Elcollaodelaseca.com   Net voor de grote afdaling LA 200 meter helling op 

Kamers met uitzicht op vlakte en ‘s nachts lichtjes van Valencia tot aan de kust. 

Vriendelijke service. Goede restaurant  Mob 620 767483 T 962118336  € 60  

 

In Lliria 

Hostal les Reixes. Pla de l'Arc 77. Tegenover het  polideportivo municipal (nl. 

sportspaviljoen). T 962 780787  € 40 
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Alles fietsen?   Lliria - Valencia centrum/strand 

 
km  38/43 km, vlak met een paar bruggen 

0.  Fiets voorbij het trein-metro station. Lliria uit richting Benisanó 

op de oude weg naar Valencia. 

0.6  Schuin naar rechts Avenida Excelentisima Diputacion in. Deze 

gaat langs Benisanó, die we aan de linker kant laten liggen. 

2.  Rotonde al buiten Benisanó, eerste afslag verder in zuidelijke 

richting. Na een andere rotonde, brug over een weg en nog een 

rotonde bereiken we, 

3.  Benaguasil. Ga door dit stadje door Carrer de Lliria tot aan het 

centrum. 

4.  In dezelfde zuidelijke richting vanaf het centrum, door de straat 

Carrer des Eres, daarna Carrer de Villamarxant. Deze ga verder 

als weg CV373 het stadje uit.  

6.5  Y-splitsing, zo’n halve km buiten Benaguasil en nog voor Casas 

de Ballestar. LA naar Ribarroja de Turia. 

14.  Brug over de rivier de Turia met Ribarroja aan de overkant. Hier 

sluit je LA met een fiestpad: carril-bici del Parc Fluvial del Turia 

http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=756793 

 

Dit fietspad loopt rustig en door aangenaam natuur de hele tijd 

naast of vlakbij de rivier richting Valencia. Het is grotendeels 

onverhard maar prima te fietsen. Vraag er eventueel naar. Soms 

zal je twijfelen of je al dan niet moet afslaan. Het werkt om de 

houten bruine bordjes met afslagrichtingen echt als afslag te zien, 

dus te laten liggen. Dat kan betekenen dat je als je die 

afslagen negeert zelf dus links of rechts moet gaan ipv rechtdoor.  

27.  Onder brug met diagonale buizen. 

28.5  Grote fietsbrug van deels staal, deels hout. Diverse autowegen 

kruisen elkaar via viaducten e.d. Op dit punt  volgt het fietspad de 

rivier niet meer in zijn huidige koers en gaat richting de oude 

bedding van de rivier, dat tegenwoordig een soort zeer lange park 

is, met de naam ‘Jardines del Turia’  Brug op en weer af. Eenmaal 

eraf zie je iets verderop "2 km", oftewel fietspad duurt nog 2 km. 

32.  Fietspad gaat over in de ‘Jardines del Turia’. Waardoor, langs 

tuinen, sportvelden en verkeersvrij tot aan de haven van Valencia 

kan woorden gefietst. 

36.  Wie naar het centrum gaat: op en uit de ‘jardines’ naar rechts. 

Door de grote poor ‘Puerta de Serranos’ de centrale pleinen in. 

Anders op de jardines nog blijven fietsen… 
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37.  Op en uit de ‘jardines’ naar links. Vraag voor de laan ‘Avenida de 

Blasco Ibáñez’ (op een paar honderdmeter) deze RA op een 

fietspad die in een km of vier tot aan de buurt van het strand leidt. 

 

 

In Valencia - centrum 

Bij Plaza del Ayuntamiento (stadhuisplein), 

Hotel Venecia  En Llop 5. Tel 963 524267  Comfortabel en aan het plein zelf   

€ 85  Bicicletas en cuarto de la  planta baja. 

Achter het plaza del Ayuntamiento, tussen treinstation Nord en markt hallen, 

Hotel Florida. c/Padilla 4 T 963 511284  € 60  Bicis en cuarto maletas ó sala 

primera planta.   

Hotel-Valencia.com c/Convento San Francisco T 963 517460 € 73 inclusief 

buffet ontbijt. 

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

treinstation, zo'n twee hondermeter schuin naar links  € 50  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 € 65   

 

In Valencia - strand 

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 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  
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Valencia     1.3 miljoen 

Toerismebureau naast het stadhuis en in het treinstation. Zie een  selectie van 

bezienswaardigheden en een paar tips bij de tocht 'Costa Blancas binnenland'. 

Bij ‘Via Verde Ojos Negros Teruel/Cuenca’ kan ook een detailkaart van 

Valencia centrum met fietspaden worden gedownload. 

 

 

Trein naar Madrid 
Dit is alleen voor wie de auto in Madrid-Guadalajara heeft laten staan.  

Met de vliegtuig is veel handiger vanaf Valencia terug te vliegen. 

 

Het centraal station van Valencia is het Estación del Norte/Nord. Een 

raadselachtige naam, want het ligt aan het zuiden van de stadskern. Dit heeft 

een fraai art-deco hal met geglazuurde tegels die plaatselijke taferelen 

voorstellen. Sinds 2008 vertreken echter de treinen naar Cuenca-Valencia vanaf 

het station Sant Isidre, dit station ligt 6 km naar het zuidwesten van de stad ten 

opzicht van Norte. Neem voor de zekerheid een uur de tijd om Sant Isidre te 

bereiken want het is de weg zoeken of vragen midden door de stad. Het meest 

direct traject vanaf station Norte is over de straten SanVicente Martir, 

Carretera Escrivá en Campos Crespo. Aan het einde van deze laatste bevint 

zich station Sant Isidre.  

 

Er is dagelijks een Regional fietstoelatende trein naar Madrid op 8.14 uur. € 22 

zes uur reistijd. Met overstappen in Cuenca vertrekken nog twee treinen 

dagelijks van Sant Isidre waar fietsen ook in mogen. Zie renfe.es en klik op 

todas las estaciones, dan op media distancia, dan op valencia of castilla la 

mancha en de betreffende lijn voor updates.  Zie hotels in Madrid en het traject 

Atocha station-vliegveld Madrid bij de tocht 'Hoogtepunten van Castilië'. 
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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. Zorg dat je links van het 

gekanalisserde water fietst.  

5.  Langs een hek en tussen sportvelden aan de rechterkant en 

gebouwen aan de linkerkant. Ga links aan het einde van dit pad. 

6.  Bij een rotonde bereikt u RA Avenida de Buenos Aires die even 

verder de Carrer Hospital wordt. (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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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: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 

 

 


