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Extremadura 
 

 

 
 

Heen- en terugreis: Vliegen naar Madrid en trein  naar Talavera de la  

   Reina. Terug vliegen vanaf  Madrid of  Sevilla.  

Fietsniveau:  3   

Best seizoen:  April t/m  juni 

Weggen, km:  Ca. 350 goed asfalt, 50 matig asfalt, 65 gedeeltelijk 

    onverhard/fietspad  

 
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 vaak inbegrepen in de prijs.  

 

 

Voorgesteld programma 

dag km  naar 

1   aankomst  Madrid - Talavera de la Reina 

2 52  La Nava del Ricomalillo 

3   rondrit Montes de Toledo 65 km 

4 51  Carrascalejo 

5 52  Guadalupe 

6 45  Cabañas del Castillo 

7 80  Villareal de San Carlos 

8 46  Pasarón de la Vera  

9   rondrit naar Yuste en Piornal 63 km 

10 30/42/60  Plasencia of  Navalmoral  en bus naar Madrid 

11   vertrek of verlenging 

 
Zie onder aan deze beschrijving, 

-> Alternatieven van Pasarón naar Avila  

-> Route naar Cáceres, Mérida en Sevilla  
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Inleiding 
Deze tocht leidt door een uitgestrekt en zeer interessant gebied: Extremadura,  

een van de 17 autonome deelstaten van Spanje. Met 41.602 km2, heeft 

Extremadura dezelfde oppervlak als Nederland maar met 1,2 miljoen inwoners 

is de deelstaat erg dun bevolkt.  

 

Internationaal is Extremadura bekend door de geschiedenis en vooral door de 

natuur. Met name vogelliefhebbers komen van vele landen om een grote 

variëteit aan vogels te zien, inclusief sommige die nauwelijks elders te vinden 

zijn. Een goede gids is 'The nature guide to Extremadura' Crossbill guides.  

 

De tocht begint met een 'fietspad' op een oude spoorweg die van het dal van de 

rivier de Taag naar een betrekkelijk laag keten van bergen leidt, de Montes de 

Toledo. Deze bergen zien niet bijzonder spectaculair uit maar ze zijn wel een 

van de meest onbedorven stukken mediterrane maquis die nog te vinden zijn.  

 

Rond de Montes de Toledo fiets u in een stille natuuromgeving. De aangename 

temperatuur, de geur van tijm en rosmarijn, de bloemen en de kleurrijke vogels 

die langs de weg fladderen maken dit traject tussen het voorjaar en het begin 

van de zomer een waar genoegen voor de zinnen. Verder naar het westen en 

dwars over nauwelijks bevolkte sierras bereikt u het dorp tevens klooster van 

Guadalupe, een belangrijk pelgrimsoord voor spaansprekenden.   

 

Wie van Guadalupe direct naar het midden van de regio (Trujillo, Caceres...) 

fietst vindt weinig variatie meer in zijn tocht. Als gevolg hiervan gaat onze 

tocht niet naar het midden van de regio, maar  naar het noorden, waar de meest 

afwisselend omgeving en natuur te vinden is. U fietst zo ook door het beroemde 

natuurpark Monfraguë, die verschillende kloven en stuwmeren in het dal van de 

Taag beschermd. De omgeving is vooral bepaald door het typisch dehesa 

landschap. De dehesa is een dun, heuvelachtige bos van steeneiken of 

kurkeiken waar veel vogels net over de boomkruinen fladderen en zwarte 

varkens scharrelen.  

 

Licht klimmend bereikt u dan La Vera, een mooie streek aan de voeten van het 

Gredos gebergte. De vaak sneeuwbedekte toppen van dit gebergte rijzen 

imposant tot aan rond 2500 meters. Daaronder zijn de dalen van La Vera naar 

het zuiden georiënteerd. Ze zijn zonnig en warm maar door de vele stroompjes 

van de bergen hebben ze een uitbundige plantengroei. 
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Wie het bij een niet al te lange tocht, in het teken van rust, natuur en leuke 

accommodaties, wil houden kan dan van Plasencia of Navalmoral terug naar 

Madrid met de bus of trein. Wie een langere tocht wilt maken heeft mooie 

mogelijkheden, zoals verder naar het zuiden naar Andalusië of terug naar het 

oosten en Avila.  

 

Fietsverhuurders 

Bikespain.info Calle del Codo 1 (Plaza de la Villa), in oude centrum van 

Madrid.  Mountainbikes en goede hybrides. Eur 12 per fiets en dag Vooraf 

reserveren. Engels gesproken. T 91 5590653 Tours van de stad elke zaterdag op 

9.45 uur vanaf toeristen bureau aan het Plaza Mayor. 

 

Rutaspangea.com  Calle Melilla 10. Madrid. Bij Metrostation Pirámide op een 

klein halfuur lopen van het Atocha treinstation. Mountainbikes en eenvoudige 

maar ook goede hybrides. Eur 12 per fiets en dag. Vooraf reserveren: tel 91 

5172839 (beetje engels gesproken). 

 
Noot: aangezien in deze reis wat meer beroep aan busvervoer wordt gedaan, zoveel met 

eigen of met huurfiets is het een goed idee om een lichte hoes mee te nemen zodat u niet 

afhankelijk bent van het humeur van de buschauffeur voor het toelaten van de fiets in de 

laadbak van de bus (hoes wordt soms wel soms niet geëist)
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Fietsenmakers 

Openingstijden ongeveer:  ma t/m vr 10-14 en 16.30-20 uur; za 10 -14  

 
In Madrid-Barajas, op km 2 van de routebeschrijving vanuit het vliegveld: 

Motos y Bicis Santi. Av. de Logroño 271. Tel: 91 7478096/ 8775. 

 

In Madrid, even RA bij km 12 van de route beschrijving, tegenoer het Retiro 

park: Bybike.info Avenida Menendez Pelayo 35 naast Metro Ibiza. T 902 

876483 Hier ook zat en zondag van 9.30 tot 21.00 uur open. Ze hebben ook en 

wat beperktere assortiment aan huurfietsen. 

 

In Madrid, bij het Atocha station: 

Karakol sport. Calle Tortosa (ingang via pasaje –steeg-) 8.  

Vijftig meter rechts van het Atocha station, tussen de straten Calle Mendez 

Alvaro en Paseo de las Delicias. Tel 91 5399633. Of Calmera.es op calle 

Atocha 96 Tel 91 5277574 ook open zat tot 20.00 uur 

 

In Talavera de la Reina:  Bicicletas Julio. San Juan de la Cruz 1 (naast  Paseo 

de la Estación). Tel 925 806570  of  Bicicletas Antonio José. Av. Salvador 

Allende 3  

 

In Jaraiz de la Vera: Motos Matu.  Aan de weg door het stadje: Av. de la 

Constitución, 125. T 927 170281. Of  José Luengo. Calle Marcos García 11.  

 

In Plasencia:   Bicicletas Fuentes op Avenida la Salle 18. Tussen Avenida del 

Valle en de ommuurde stadskern.  T 927 423200 Open vanaf  9.00 uur 

 

In Navalmoral de la Mata: Sprint Sport. Avenida del Magisterio s/n T 927 

535526 Vriendelijke service van oude nationaal wielrenner coach Fernando 

 

In Cáceres:  Bicicletas Cáceres. Calle Badajoz 10  T 927 227233 

 

In Mérida:  Blas Lillo. Calle Alvarado 1 in het centrum om de hoek van hostal 

Senero T 924 314752



_____________________________________________________ 
               

 

 

5  

Aankomst Madrid - Talavera de la Reina 
 

Er zijn twee manieren om vanaf de luchthaven van Madrid met uw fiets tot aan 

het verkeersplein en treinstation van Atocha te komen (zie beneden voor de 

nieuwe terminal 4, waar de meeste Spaanse maatschappijen aankomen), 

 

1st/ Zaterdag en Zondag van 6.00 tot 16.00 uur 

De meeste vluchten van niet Spaanse maatschappijen laten u in het 

aankomsthal Terminal 1. Loop met de fiets naar rechts door de gangen op de 

eerste verdieping richting Terminal 2 en 3. Tussen deze twee bevindt zich het 

Metro station (tunnel aan de linkerhand). Er zijn 4 haltes tot aan Nuevos 

Ministerios, in het midden van Madrid. € 1+1 (supplem.vliegveld). Fiets gratis. 

 

Van Nuevos Ministerios loopt-fietst u naar het zuiden door de grote centrale 

laan van Madrid de Paseo de la Castellana. Doe dat over de boulevards of de 

stoepen (prima legaal). In ongeveer 3 km bereikt u het station Atocha. Het 

echte station ligt achter het oude gebouw die nu een soort binnentuin is.  

 

2
de

/ Alles fietsen-lopend 

Buiten het weekend mogen fietsen niet in de metro. Dit is naar mijn weten het 

enige traject waar over geen snelweg hoeft te worden gefietst: 

Km  14.5 km,  ↑100 m 

  Volg door de gangen van de luchthaven de aanwijzingen naar 

Metro en Parking twee.    

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 voor deze en steek lopend 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. 

4.5  De Avenida de Logroño bereikt de drukke snelweg N-II. Links 

ziet u een voetgangersbrug. Ga over deze naar de overkant van de 

snelweg. Daar begint u schuin naar rechts de Calle de Alcalá te 

volgen.  Het eerste stuk is goed te fietsen. Daarna wordt het druk, 
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met veel winkels. Lastig fietsen maar langzaam verkeer. 

10.  Brug over de rondweg van Madrid, de M-30. Vervolgens passeert 

u de stierenarena aan de rechterkant. Altijd door op Calle de 

Alcalá. Dit stuk is het minst geschikt voor fietsers, loop gewoon 

op de stoepen. Als het niet druk is, fietsen op de stoepen mag ook.  

12.  Bij neo-mudéjar baksteen gebouwtje, LA het grote centrale park 

van Madrid, het Retiro, in. 

 

U fietst nu op de autovrije Paseo de Fernan Nuñez. Deze slingert 

door de park met aan de linkerhand magnonial’s en hoge platanen.   

 

Na zeshonder meter wordt de Paseo breed en recht. Links op dat 

punt ziet u twee leeuwenkopen aan de ingang van de vroegere 

dierentuin. Van het soort die gelukkig niet meer bestaat. Als u 

even daar inrijdt ziet u links een rij kantoren, niet groter dan 

gewone kamers waar de leuwen en tijgers zaten. Even verder de 

hol van de apen. Het grotje rechts was de onmenselijk (of 

ondierlijk) cel van een bruine beer.  

 

Rechts aan de Paseo de Fernán Nuñez ziet u nu onder de platanen 

andere typische boompjes: aardbeibomen. In de zomer zijn hun 

vruchten te zien.   

13.2  Aan het einde van het brede rechte stuk, RA naar het standbeeld 

van de Angel Caído (nl. de gevallen engel -de duivel-) Bij het 

standbeeld, rechtdoor in afdaling tegenover. 

14.  We komen het park uit bij de laan Avenida Alfonso XII, LA. 

14.5  Treinstation Atocha. 

 

* Aansluiting vanaf Terminal 4 (er kan wel de hele week met de metro naar T2)  

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 door de parking tot aan de weg. 

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'. 
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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'.  

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. 

 

Hotels in Madrid, bij het Atocha verkeersknooppunt en treinstation: 
-> Hotel Mediodía.  

Hét traditioneel hotel bij de zuidelijke poorten van Madrid. Direct tegenover 

het station. Tel 91 527 3060. Fietsen in cuarto de las maletas (bagageruimte). 

2pk 75, 1pk 60. 

-> Hotel México.  

Calle Gobernador 24. Vanaf het verkeerspunt loop naar  

rechts over de Paseo del Prado. Dan tweede straat LA. Tel 91 429 2500/ 2409. 

Fietsen € 4 in eigen parking naast de deur. 2pk 70, 1pk 55. 

-> Hostal López c/Huertas 54 Vierde zijstraat LA van Paseo del Prado T 91 

4294349  € 55  Bicis en la habitación.  Hostallopez.com 

 

 

Trein naar Talavera 
Eens in het station Atocha koopt u een ticket bij de loketen van de Regional 

treinen. Er rijden ongeveer drie fietsdragende treinen per dag naar Talavera.     

Deze zijn de Regional treinen.  € 10, fiets gratis. Vertrektijden op 14.30 uur 

dagelijks, 15.25 vrijdag en zondag, 17.55 ma t/m vrijdag en 20.07 dagelijks. 

Zie bij renfe.es: klik op 'consulta todos los horarios…’ dan op ‘todas las 

estaciones' en selecteer Madrid (origen) en Talavera de la Reina (destino–

bestemming) voor de laatste vertrektijden. In ongeveer anderhalf  uur bent u in 

Talavera. Soms word helaas zonder vooraankondiging de Regional vervangen 

door een niet fiets toelatende TRD trein. 
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Bus naar Talavera 
Tegenwoordig en betrouwbaarder service dan met de trein. Er vertrek een bus 

elke uur van het bedrijf Avanzabus.com vanaf  busstation Príncipe Pío (op 

Paseo de la Florida s/n, net ten westen van het oude centrum, zo'n twintig 

minuten rustig aan op de stoepen fietsen vanaf Bikespain en viertig vanaf  

Atocha of  Pangea. De straten Huertas en Bailen zijn verkeersvrij) Buskaart 9 

euro, fiets gratis. Fiets in de bagageruimte van de bus. Meestal kan fiets 

gewoon zonder enige verpakking of afmonteren in maar zekerder is als u een 

fietshoes meebrengt. 

 

 

In Talavera o.a. 

Beide in het centrum tussen bus en treinstation, 

Hotel Perales. Avenida Pío XII 3  Tel 925 803900   € 70   

Hotelromaaurea.com Calle Roma 1  Tel 925 721675  € 90 

 

Talavera de la Reina   85,000 inw. 

Deze stad staat bekend om zijn keramiek, met kenmerkelijke licht blauwe en 

gele kleuren en landelijke taferelen. Er kan door Talavera tussen het plein 

'Plaza del Pan' met mooie keramiek decoratie, het park 'Parque del Prado', de 

promenade langs de Taag en de lange voetgangers straat met de meeste winkels 

een aardige wandeling worden gedaan.  Zie http://turismo.talavera.org  
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Talavera -  La Nava del Ricomalillo 
 

 
 

 Het grootste deel van deze rit gaat mooi door de natuur over onverharde 

landelijke weggen en fietspad op oude spoorweg. Er zijn meerdere tunnels 

zonder verlichting maar geen zolang dat een lantaarn noodzakelijk is.  
 

Km  52 km, 400 m 

0.  Vraag naar de weg naar Calera y Chozas, de CM 4101:  por favor, 

la carretera de Calera 

3.  Ruim één km in de CM 4101 sla bij de tweede rotonde buiten 

Talavera LA  langs de muren van een begraafplaats. Draai aan het 

einde van de muren naar rechts een onverharde weg in. Deze 

wordt plaatselijk de 'cordel Talavera-Alberche' genaamd. Een 

paar stukjes achter woonwijken zijn verhard. Blijft op deze tot 

aan,   

14.  Y-splitsing. U ziet Calera y Chozas al op een heuvel liggen. Fiets 

schuin naar rechts daar naar toe.  

16.  Net voor Calera y Chozas begint schuin naar links de Vía Verde 

(zie beneden). Op deze verder.  

46.  Ruïne van het station Nava-Fuentes. LA achter het gebouw sluit u 

aan met de weg naar La Nava, met pittig klimmetje. 

 

* Gaat u direct naar Carrascalejo (80km 600m) dan is het mooiste 

om op de vía verde te blijven tot aan het station van Campillo-

Sevilleja, op km paaltje 38 van de vía.  

51.  La Nava del Ricomalillo, 600 inw. De deur van het hostal is aan 

de straat die evenwijdig achter de grotere weg, de N502, ligt.   
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In Aldeanueva de Barbarroya 

Casa rural la Era € 60 www.laera.net  T 925 706007 Bij paaltje km 17 van de 

vía verde ziet u de eerste huizen van Aldeanueva links liggen. Casa rural aan de 

andere kant van het dorp. 

 

In La Nava del Ricomalillo 

Hostal Villa María.  Prima standard adres en zeer fietsvriendelijk.  Avenida 

Virgen del Amor de Dios 81  La Nava. T  925 444465  € 45   

 

 

Vía Verde de la Jara 
Dit is een soort fietspad over het traject van een spoorweg. Het tracé voor de 

spoorweg werd in de jaren twintig en dertig van de 20
ste

 eeuw aangelegd tussen 

Talavera, Guadalupe en verder in Extremadura. De spoorweg werdt ondanks de 

massieve investering echter nooit gebruikt. Eerst de burgeroorlog en dan de 

ontvolking van de streek en de overheersing van het wegvervoer betekenden 

dat het hele project verlaten werd toen alles bijna klaar was. De provincie 

Toledo heeft dit deel van het traject voor recreanten aangepast. De provincie 

Cáceres heeft echter niet hetzelfde gedaan, reden waarom het pad verder dat de 

grens tussen de twee provincies onbegaanbaar is.       

 

Zie verdere info en kaart op de site van de Vias Verdes: 

http://www.viasverdes.com/fichas_htm/jara/ficha_jara.htm 

 

Jara (lat. cistus) 
In deze streek worden de wegen omzoomd door de Jara, een struik van een á 

twee meter hoog wiens grote, dunne bloemen in april een ware explosie van 

voornamelijk wit veroorzaken.  

 

De meest voorkomend variëteit is cistus ladanifer, zo genaamd vanwege de 

laudanum (gom) dat aan zijn takken zit en hen wat plakkerig maakt. Laudanum 

wordt in grote schaal gebruikt in de parfum industrie om geuren aan vloeistof 

vast te houden.  

 

Op wat vochtiger terrein boven een meter of 800 wordt deze soort vervangen 

door cistus laurifolius, wiens naam refereert aan de fel groene kleur van zijn 

bladeren, zoals die van laurier. Laurifolius heeft wat kleinere, ook witte 

bloemen. Nog een derde soort, cistus albidus, heeft ondanks zijn naam juist 

roze bloemen. Het zijn de taken en bladen van dit laatste soort die bleek uitzien. 
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Rondrit Montes de Toledo  
 

 
 
 Zuiver voor het fietsplezier want zoveel in La Nava als in de dorpjes onderweg 

valt nauwelijks iets te beleven. Neem  proviand mee: alleen in Espinoso, even 

buiten de route, zijn er bars met regelmatige openingstijden. 

 

Km   65 km, 1000 m 

0.  Fiets de straat van het hostal af in noordoostelijke richting en 

verder op de CM 4171. Ga na zes km voorbij het dorpje 

Buenasbodas. Verder op dezelfde weg in en weer uit het 

weelderige dal van de rivier de Gébalo. 

26.  RA naar Robledillo (drie km voor Espinoso, zwarte lijn op de 

kaart, nu geasfalteerd).  

41.  T-kruispunt RA naar Robledo del Mazo en terug naar La Nava. 

 

Onderweg 

De plantengroei in de Montes de Toledo bestaat voornamelijk uit mediterrane 

maquis: hoge struikgewas van o.a. jara, retama (lat. lygos), doornstruiken en 

tijm, waarboven een aantal groenblijvende boompjes in meer of mindere 

densiteit uitsteken: kermes eik, mastiekboom en aardbeiboom zijn van de meest 

karakteristieke. U ziet ook de kleine roze bloempjes van doopheide, al komen 

ze meer voor in het hoger gelegen terrein van de rit naar Guadalupe. 

 

U zult af en toe een roofvogel de vleugels zien uitslaan vanaf een boom  naast 

de weg als u langsfietst, maar laten we eerst de wat kleinere, kleurrijke vogels 

melden die deze landen sieren: de groenblauwige scharrelaar; de hop, met zijn 

lichtbruine kruin en de roodkopklauwier zijn hier thuis. Veel bloemen 

betekenen bijen en dan is de bijeneter, met prachtige geel, blauw en oranje 

verenkleed zeker in de buurt. Ook de fraaie blauwe ekster is vaak te zien, iets 

slanker dan de ekster en met lange lichtblauwe vleugels.  
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La Nava del Ricomalillo - Carrascalejo 

 

 
 
 Een makkelijke rit. Vooral de omweg over de vía verde en de voor als nog 

in oorspronkelijke staat CM 4162 is erg aangenaam.  
 

Km  52 km, 500 m 

0.  Dal af door het dorp en sluit naar rechts aan met de grote weg. LA 

0.8  Y-splitsing: schuin naar rechts in afdaling richting Guadalupe op 

de CM 411. 

5.  Net over de brug boven de río Huso, sluiten we weer aan met de  

Via Verde bij diens km 35 (we laten een soort opslagplaats links 

van ons staan).  

19.  Bij kilometerpaaltje 49, ga uit de Vía naar rechts op de CM 4162 

naar El Campillo. 

29.  El Campillo de la Jara. Door naar Aldeanueva de San Bartolomé. 

37.  Aldeanueva. LA op de CM 4100. 

39.5  RA de TO 7031 in richting El Villar del Pedroso. 

48.5  LA naar Carrascalejo. 

51.  Carrascalejo. De eerste straat in het dorp schuin naar rechts. Na 50 

meter ziet u bar Mateos, waar de sleutels worden gehaald voor de 

bungalows.   

 

In Carrascalejo 

Cabañas (comfortabele hutten/bungalows) even buiten met uitzicht op het dorp 

of  casa de la señora Felisa (in wat vervallen staat en zonder warm water maar 

schoon)  naast bar Mateos.  Contactpersoon voor beide is Merche, eigenaresse 

van bar Mateos –maar de andere bars weten ook daarvan- T:  927 555163 De 

bungalows liggen één km voorbij het centrum achter de zwembad € 40 per 

bungalow. Casa señora € 28  
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Carrascalejo    400 inw. 

Uiterst gewoon maar sympathiek dorpje die van graanbouw, enkele 

olijfboogaarden en schappenkuddes, plus wat bezoekers in het weekend en de 

zomer leeft. Lekker en goedkoop eten bij Mateos. ’s Avonds wordt tussen de 

drie rivaliserende bars gewandeld. Bij elke van deze zitten lokale personages 

die cuba-libres drinken en pindas in de dop knabbelen.  
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Carrascalejo - Guadalupe 
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 Een boeiend  traject, dwars door afgelegen sierras en met mooi aankomst 

in een bedevaartplaats. Bar 'El Cazador’ in Navatrasierra is de enige plaats 

onderweg voor water en proviand. 

 

Km  52 km, 900m 

0.  Aan de andere kant van het dorp begint de weg  meteen te stijgen 

naar het colletje, 

8.  Puerto de Arrebatacapas. Het miniheiligdom naast de weg is doel 

van een jaarlijkse verbroedering optocht tussen de inwoners van 

Carrascalejo en ... 

12.5  Navatrasierra. Voorbij het dorp wordt de weg nog kleiner. Eerst 

daalt hij door een soort kloofje. Na enkele kms begint de langste 

klim van de dag. 

29.  Collado del Hospital. 

38.  Het weggetje mond uit op de EX 118. LA. 

47.  Top van de helling voor Guadalupe. Aan de linkerkant staat de 

Ermita del Humilladero. Een kapeltje ten gunste van vroegere 

voetbedevaarders. Let goed op de wegdek tijdens de afdaling! 

51.  Het dorp in. We komen tot aan het plein voor het klooster en gaan 

even door aan de andere kant. 

 

Honderd meter voorbij het plein zien we de trappen aan de 

rechterkant die naar het kloosterhotel, de Hospedería, leiden. Om 

de volgende hoek naar rechts klimt een steeg ook tot aan de deur.   
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In Guadalupe 

Hospedería del  Real Monasterio  Fietsen worden in de tuin-hof achter de 

receptie geplaatst. T 927 367000   € 55 

De hospedería is bijzonder en de beste en handigste optie, maar  veel  meer 

overnachtingadressen in Guadalupe 

 

Onderweg 

Het meest westelijke stuk van de Montes de Toledo zit al in Extremadura en 

wordt in het algemeen Sierras de Guadalupe genoemd. De oriëntatie van de 

bergruggen is nu gedraaid: ze lopen noord – zuid. Aangezien we van oost naar 

west fietsen dienen we even dwars eroverheen.  

 

Met een zeer lage bevolking, ruig terrein en dichte plantengroei, zijn deze 

sierras een uitgesproken jachtgebied, bekend om de grote aantalen herten, reeën 

en everzwijnen die zich hier schuilen. In november worden grote jachtpartijen 

georganiseerd. Ze trekken elk weekend in het seizoen mensen uit Madrid en 

andere steden. Er komen ook Italianen die wel een hele week verblijven en met  

smacht worden verwacht door de horeca gelegenheden in de streek. De 

Italianen jagen echter vooral op lijsters. Vanwege hun gewoonte vogeltjes als 

hapje te serveren komen deze vogels in Italië niet meer in zulke getalen als hier. 

 

Guadalupe    3600 inw. 

In deze afgelegen plek vond een herder begin 13
de

 eeuw een wat verbrand beeld 

van een vrouw. Na een paar opmerkelijke gebeurtenissen verklaarde de paus  

het houten beeldhouwwerk van bijzondere waarde voor christendom en werd 

Guadalupe een pelgrimsoord. Vandaag is het klooster een belangrijke centrum 

van het katholieke geloof en is de Heilige Maagd van Guadalupe vereerd in alle 

Spaanssprekende landen.   

 

Het dorp groeide verder met de latere stichting van een koninklijke hogeschool  

van geneeskunde. Het luxe staatshotel Parador de Guadalupe, een paar honderd 

meter linksaf om de hoek van het klooster, maakt nu gebruikt van de vroegere 

schoolgebouwen.   

 

De rondleiding in het klooster is zeer de moeite waard, behalve misschien op 

zondag wanneer het heel druk is. Ofschoon de hospedería in hetzelfde gebouw 

zit, dient u weer de trappen af en naar het pleintje voor de kerk te gaan, waar 

aan de linkerkant de rondleiding begint.  
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Er is een rondleiding per uur. De laatste om 18.00 uur. De grootste 

belangstelling gaat naar,  

Museum van handschriften, borduurwerk en gewaden 

Koor en kappitelzaal. Met de beroemde schilderijen van Zurbarán waar de pijen 

van monniken als nergens anders in beeld zijn gebracht 

Achterkamer van het standbeeld van de Heilige Maagd: een moment van diepe 

ontroering en mystiek voor bedevaars 

 

Het dorp zelf is een goed voorbeeld van traditionele burgerarchitectuur in de 

regio: de beganegronden hebben muren van gebeitelde stenenblokken met 

portieken, de bovenverdiepingen eenvoudig vakwerk. Een paar winkels 

etaleren traditionele nijverheid, met name kopper- en houtwerk. 

 

Eten ‘s avonds:  

De hospedería heeft goed eten voor een redelijke prijs aangezien de plaats en 

sfeer. Daar 's avonds eten echter kan pas vanaf negen uur. Tegenover, bij het 

Hostal Alfonso XI kan vanaf iets eerder en is wat goedkoper. We zitten 

inmiddels al goed in Extremadura. Tijd om een selectie van de specifieke 

gerechten van deze regio te presenteren, 

 

 Quesos de Ibores: kwaliteit kazen uit de streek.  

 Criadillas de tierra : witte truffels. 

 Vis uit de grote stuwmeren in de regio. Tenca heeft witte, smakelijke vlees 

maar veel graten, reden waarom hij vaak als pastei, met prei, is voorbereid: 

‘Pastel de tencas y puerros’. Barberfileten worden met groene paprika’s 

geserveerd: ‘Pimientos con lomos de barbo’. 

 Caldereta Extremeña: stoofpot of lichter Chuletas de cordero con 

pimientos morrones (lamkotteleten met paprikas). 

 Als toetje: Flan de castañas. 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________ 
               

 

 

17  

Guadalupe - Cabañas del Castillo 
 

C
a
ñ
a
m

e
ro

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

m

 
 

Km  45 km, 700 m 

0.  De trappen af en RA het dorp uit. In afdaling langs een 

parkeerterrein. 

2.5  We fietsen onder een van de bruggen van de spoorweg die nooit 

in gebruik kwam.  

3.5  RA richting Trujillo over de EX 102 

18.5  Cañamero. Bijna meteen RA richting Berzocana. 

25  Boven op het colletje bevindt zich een informatiebord over de 

natuuromgeving. LA richting Berzocana. 

29.5  Net voor Berzocana, RA richting Deleitosa. 

36  We rijden voorbij het dorp Solana. 

43.5  De helling op naar Cabañas. Er is een plek aan de voet van het 

gehucht waar een paar autos kunnen worden geparkeerd. Daar 

naar rechts, helling op, staat het Casa Rural op 50 meter afstand.  

45  Einde rit 

 

In Berzocana 

Hotelrealvilla deBerzocana.com Aan het plein. T 927 150052 € 60 

 

In Cabañas del Castillo 

Casa rural La Jara de las Villuercas  Eigenaresse Mayte. Reservering nodig: er 

is in het gehucht niets anders te eten dat wat ze ingekocht heeft. Ietsje engels en 

wat frans.  T 927 151009  € 45  inclusief goed ontbijt. Lekker diner € 15 pp.  
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Onderweg 

Het eerste deel van de rit fiets u langs de voet van de Sierra de Guadalupe. Naar 

het zuiden, aan u linkerhand, daalt het land af tot een uitgestrekte golvende 

steppe. Daar zijn vanaf  begin jaren zestig een paar zeer grote stuwmeren  

aangelegd.  We draaien echter naar het noorden, de sierra weer op.  

 

Rond Cabañas zien we de kenmerkelijk rijen donkergrijze rotspieken die hier 

van de bergruggen steken. Ze zijn het resultaat van de erosie. Deze heeft de 

leisteen afgebroken en geërodeerd, maar de hardere kwarsiet  laten staan.  

 

Cañamero   4,000 inw. 

Een plaatst die in om zijn stevige rode wijn in de hele regio bekend staat. Het 

loont de moeite om eventjes midden in het dorp de kerk van Santo Domingo te 

bekijken. Een gebouw in drie schippen, met romaanse bogen en barokke toren.   

 

Cabañas del Castillo   40 inw. 

Boven Cabañas hebben we de kans om een paar vogels te zien die straks in het 

lagere terrein  niet vaak voorkomen. Bij de rotswanden fladderen alpenkraaien. 

Hogerop is de dwergarend af en toe te herkennen, evenals de wat grotere en 

zeer fraai haviksarend, een van de natuurschatten van deze sierras.  

 

Onmisbaar is een wandeling naar de ruïnes van het kasteel, die totaal heen en 

terug ongeveer 50 minuten in beslag neemt. Al zal een normaal mens lang 

blijven staan bij de prachtige uitzichten. Mayte heeft een charmant boekje in 

het Spaans handgeschreven met details en natuur, maar wezenlijk gaat het om 

de rots waarop de ruïnes staan via de rechterkant, van Cabañas bekeken, om te 

gaan terwijl hoogte geleidelijk wordt gewonnen: 

 

Enkele meters boven de casa rural bevindt zich een pleintje met twee oude 

iepen en een schandpaal. Rechts van het pleintje zien we het bord: Plaza de 

Juan de Ureta. We nemen het pad die rechts langs het huis met dat bord loopt 

en wandelen verder langs de helling voor ongeveer 300 m. Dan zien we het 

mini-begraafplaats. LA naar de rotswand. Er is een bijzonder kurkeik die lijkt 

uit de rotsen te zijn gegroeid. Daarnaast is er een opening in de rotswand 

waardoor we lopen. Na enkele meters gaan we een jeneverbes voorbij en 

beginnen we aan de andere kant van de heuvel/berg te lopen. Zo’n tien minuten 

verder zien we linksboven de boog van een ingangspoort in de bijna verdwenen 

muren van het kasteel. Er doorheen bereiken we de top. 
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Cabañas del Castillo - Villareal de San Carlos 
 

 
 

 Lange maar vrij snel lopende rit met vaak afdaling. Vooral in de tweede 

deel zorgen in het voorjaar de vele vogels voor een ware spectakel.     

 

Km  80 km, 500 m 

0.  De helling af uit Cabañas en terug naar het weggetje van gisteren. 

RA. 

6.  Bij het kruispunt, na een brug, rechtdoor naar Deleitosa. 

20.  Deleitosa. We rijden het dorp in en gaan een eerste plein voorbij 

en ook een volgende met schandpaal. Verder langs de kerk en 

weer het dorp uit. Aan de weg LA. 

29.5  Onder de autovía snelweg door. 

32.  Aangekomen aan een oude nationale weg, LA richting Trujillo en 

Mérida. Vreemde brede maar lege weg. Hij was enkele jaren 

geleden door het verkeer verlaten ten gunste van de autovía.  

41.  Jaraicejo. RA naar Torrejón el Rubio op de EX 385. 

55.5  RA naar Torrejón en Monfragüe.  

64.5  Torrejón el Rubio. Voorbij dit dorp dalen we af in het dal van de 

Taag en het natuurpark Monfraguë. 

76.  Tussen een voetpad naar het kasteel en de brug over de Taag 

bevindt zich een parkeerplaats naast de weg. Daar stopt iedereen  

bij het meest populaire vogelobservatiepunt in Monfragüe: 

peñafalcón want zo heet de rotswand aan het water tegenover. 

80.  Villareal de San Carlos.  
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In Torrejón el Rubio 

Pensión Monfragüe. Aan de weg door Torrejón T 927 455026  € 42 

Posada el Arriero. Tegenover, iets beter 45 T 927455050/5252 € 45 

Hostal-Restaurante Carvajal. Aan het begin van Torrejón aan de  

linkerkant. T 927 455254 € 50  Een adres voor gastronomen, b.v. Ensalada 

Carvajal, met gesmolten plaatselijke kazen; Verduras a la Parrilla met 

groenten van het seizoen; en zelfgemaakte desserts, sommige bijzondere als het 

ijs van aardbeiboomvruchten (sp. madroño). Er komt wel een prijskaartje bij.  

 

In Villareal de San Carlos  

Casa rural el Cabrerín  T 618 959277/ 927 199002  € 50  ElCabrerín.com 

Casa rural Al-Monfrag  T  927 199205/ 686 454393 Ongeveer dezelfde prijs. 

Beide aan calle Villareal, eigenlijk de enige straat van het gehucht. Buiten de 

tijden wanneer bussen met bezoekers hier stoppen, heerst in Villareal en zijn 

bar-restaurant Casa Paqui een leuk rustige sfeer. U kunt bij het 

informatiebureau van het park Monfragüe, open tot 19.00 uur, kaarten voor 

goed gemarkeerde wandelingen midden in het park halen.  

 

Onderweg 

Terwijl in het hogere terrein van gisteren kurkeiken overheersden, zijn in deze 

wat lager en droger terrein de steeneiken het meest voorkomende soort. Beide  

groenblijvende bomen vormen dunne bossen, dehesas genoemd. De dehesas 

zijn een ideale vorm van extensieve veehouderij. Doordat veel terrein open 

blijft, hebben de dieren genoeg vers gras in het voorjaar. In de zomer vinden ze 

schaduw onder de brede kruinen van deze bomen. In het najaar voedt het vee 

zich voornamelijk van de gevallen eiken. Varkens scharrelen ook rond de 

wortels voor allerlei aanvullende stukjes voedsel.  

 

De meeste varkens zijn van de iberische ras, ook pata negra (ned. zwarte poot) 

genoemd. Deze leven vrij in de dehesas en leveren een bijzonder vlees: 

aromatisch en met dunne vetvezels. Dit vlees wordt gedroogd en als hammen 

en allerlei worsten geconsumeerd. Ook schappen zijn taalrijk. De 

schappenkazen van Extremadura zijn voortreffelijk.  

 

Rond het dal van de Taag is  de grond leiachtig, met kwartshoudende steen die 

richels vormt. Door de millennia, maakte de erosie een dunne laag van 

vruchtbare grond op het glazige gesteente. Deze grond maakt nu een rijk maar 

kwetsbaar milieu mogelijk, die in het park Monfragüe beschermd wordt.  
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Torrejón el Rubio   600 inw. 

Aankomend in de richting van onze route, bevindt zich het centrale plein van 

het dorp an de linkerkant van de weg. In een voor de rest niet echt tot de 

verbeelding sprekende dorp, is er wat gezelligheid aan de ‘centro social’ aldaar. 

Cañadas Reales  

Cañadas Reales waren paden van vijftig tot honderd meter breed. Daardoor 

trokken tussen de 14
de

 en 18
de

 eeuw enorme schappenkudden van zomer naar 

winter weiden en viceversa. Een km voorbij Torrejón ziet u een oude cañada:  

er is een bordje naast de weg die schuin naar rechts de ‘ruta Torrejón – 

Monfragüe’ aanwijst.   

 

Natuurpark  Monfragüe 

In 1979 werd aan beide zijden van de Taag en zijn zijrivier de Tiétar dit 

natuurpark gecreëerd om een stuk onaangetaste mediterrane bos en 

struikgewas, met zijn bijbehorende fauna, te beschermen.  

 

Hier komt een zeer groot aantal soorten vogels voor. Maar de verre bezoekers 

komen vooral vanwege een groepje van vier die even spectaculair als bedreigd 

zijn en die bij elkaar alleen in deze streek voorkomen. Ze zijn Monfragües ‘big 

four’: de keizerarend met zijn witgerande vleugels; de zwarte ooievaar, die niet 

op de torens en schoorstenen van dorpen nest maar juist in de meest 

ontoegankelijke stukken bos; de majestueuze monniksgier; en de prachtige 

grijze vouw met felrode ogen. Als u een of meerdere van deze ziet, 

gefeliciteerd!. 

 

Onze weg doorkruist het park. Boven een heuvel naast de brug over de rivier 

staan de ruïnes van een kasteel. Het werd door de Moren rond het jaar 1000 

gebouwd om deze strategisch punt te verdedigen in wat toen zeer 

ontoegangbaar terrein was. Pas in de 15
de

 eeuw, met de bouw van een eerste 

brug over de Taag, begon de streek bevolkt te worden.  

 

Villareal de San Carlos onstond pas in de 18de eeuw. Koning Carlos IV liet een 

nederzetting hier ontstaan om de weg tegen struikrovers veiliger te maken. Het 

blijft vandaag het enige dorpje binnen het park. Op de helling achter Villareal 

werd in de jaren zestig veel eucalyptus aangeplant. Na de stichting van het park 

werden deze bomen verbrand zodat de oorspronkelijke plantengroei zich zou 

herstellen. Maar dat gebeurt niet in een paar jaar… 
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Villareal de San Carlos - Pasarón de la Vera 
 

 
 

Km  47 km, 550 m 

0.  Begin weer helling op richting Plasencia.  

1.5  Bij splitsing, RA naar ‘Embalse de Torrejón’. Een van de 

allermooiste stukken van de route. 

7.  Over een dam op de rivier de Tiétar. De weg gaat verder met een 

haarspeldbocht. Negeer even verder een afslag naar rechts.  

22.  Bij rotonde, LA richting Plasencia. Over brug over de Tiétar.   

22.6  RA de EX 389 in richting Jaraiz. Een km op vijf verderop komen 

we met een mini-klimmetje in de streek aan de piedmont van het 

Gredos gebergte. 

32.5  RA richting Jaráiz, even op de vrij druk en snelle EX 203. 

33.5  LA richting Arroyomolinos de la Vera 

37.5  Let op: ga een weggetje in naar rechts (niet op de kaart en zonder 

bord). 

40.  Als het weggetje een bocht naar rechts maakt, gaan we rechtdoor 

richting de kerktoren van Tejeda. Door de straten van het dorp tot 

aan het Plaza Mayor. Daar LA door de calle Mayor/ Antonio 

Maura tot aan het asfalt van de weg naar Pasarón (geen bord). LA 

Eens weer in het platteland zien we schuin naar rechts in een dal 

in de verte Pasarón al liggen. 

46.5  Pasarón de la Vera 700 inw. Bijna meteen ziet u links het bord 

naar casa de Pasarón. Zo’n tweehonderd meter verder langs de 

rand van het dorp ziet u links van de weg-straat een soort pleintje. 

U ziet een bord ‘Bar Extremeño’. Dat is het contact adres voor de 

twee casas rurales  aan de straat erachter onder een passage.  
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In Pasarón de la Vera 

La Casa de Pasarón  Bij de eerste huizen van Pasarón, in plaats van de weg te 

volgen, ga schuin naar links de eerste straat in. Calle La Magdalena 18.  T 927 

469407 redelijk engels gesproken €70  Pasaron.com  

La Casa del Rollo  Calle Real 38 T 927 469174/ 661 444620  € 55  Enaast op 

calle Real 42 staat nog een andere goede casa: ‘La Antigua Botica’.   

 

Beide zijn mooie, sfeervolle adressen. De eerste geeft meer service, lekker eten 

en heeft een zwembad jun-sept in prachtige omgeving. Casa del Rollo voelt als 

of  het even je eigen huis is. 

 

Onderweg 

Het water van de Taag en zijn zijrivier, de Tiétar, wordt hier opgevangen in 

twee stuwmeren, ingeklemd tussen lage sierras aan het noorden en zuiden van 

het park. Over de stuwdam op de Tiétar komen we in het dal van deze rivier te 

fietsen. De tot hier toe nauwelijks aanwezig landbouw neemt in belang toe: er 

zijn eerst wat tabakplantages, wat hoger op de vallei wordt een lichtpittige soort 

rode paprika geoogst die overal in Spanje bij het vervaardigen van de bekende 

chorizo worst wordt gebruikt.  

 

Als we de uitlopers van het Gredos gebergte benaderen merken we dat door het 

jaar heen hier koeler en groener is. Acacias en essen vervangen  steen- en 

kurkeiken, en in de vettere weiden kunnen runderen grazen. Aan de voeten van 

de Gredos zelf zien we kers boomgaarden, en hier en daar ook sinaasappel- en 

amandelbomen.    
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Rondrit naar Yuste en Piornal 
 

 
 

 Een rondrit met culturele interesse en/of sportieve uitdaging. Neem een 

slangslot voor de fietsen om het klooster te kunnen bezoeken. Vervolgens, 

al getraind en zonder bagage is het moment om een col van de eerste 

categorie proberen te bedwingen. Aan de andere kant van de pas ligt 

Piornal, op 1200 m het hoogst gelegen dorp van Extremadura.  
 

Km  63 km, 1100m 

0  Naar de weg en LA. 

0.2  Bij kruispunt rechtdoor, richting ‘Jaraiz’ en ‘Piornal’. 

1.7  T-kruispunt. RA naar Jaraiz.   

8.  Jaraiz de la Vera.  Neem na de eerste huizen een van de straten die 

door het stadje naar links afdalen. U bereikt aan de andere kant  

een park met uitzicht. Voor deze LA naar Garganta de la Olla op 

de CC 17. 

17.  Garganta de la Olla. Rechtdoor het gemeenteplein van het dorp in. 

Dit oud dorp is zeker een beetje rondlopen waard. Daarna terug 

over dezelfde straat het plein uit. Tussen een parkeerterrein en een 

kapeltje verwijst een bord naar het klooster: ‘Monasterio de 

Yuste’.  Dit weggetje in langs terrassen met kersenbomen. 

24.5  Klooster van Yuste. De fietsen kunnen binnen het voorportaal 

aangehecht worden gelaten. Let op: maandag gesloten.  

 

Vervolgens terug over hetzelfde weggetje naar Garganta en RA. 

Er begint meteen een lange klim naar: 

46.  Puerto de Piornal, op 1269 meter. 

48.  Kruispunt met rechts het dorp Piornal, links de afdaling terug naar 

Pasarón.  
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Onderweg 

We zien hoe boomgaarden boven de 800 meters door bos worden vervangen. 

Deze begint op zijn beurt boven een meter of 1100 ook te verdwijnen om plaats 

te maken voor heidevelden en brem. Deze struiken geven de hoge hellingen 

naar gelang het seizoen een fraai roze of gele kleur. Op de vochtigste hellingen 

zien we ook veel varens.  Alweer op lager terrein zijn de bermen in het voorjaar 

verfraaid door met name het zilverachtige wit van hoge trossen retama en het 

blauw van de kuiflavendel.  

 

Monasterio de Yuste 

In 1555 besloot keizer Karel V van Duitsland, tevens koning Carlos I van 

Spanje, van zijn troon af te staan. Hij koos dit kleine klooster in een vredig, 

haast idyllisch uithoekje van zijn keizerrijk als residentie voor zijn laatste jaren. 

Hij ging per schip van Vlaanderen naar Santander en werd verder door Spanje 

tot aan deze streek per draagstoel vervoerd.  

 

De kerk en oud gedeelte van het klooster werden in de 15
de

 eeuw in gotisch-

renaissance stijl gebouwd. De uitbreiding ten gunste van Karel V is plateresk,  

de Spaanse renaissance stijl die zich in het werk van de zilversmids inspireert 

(van plata, nl. zilver).  

 

Karel leed aan jicht. Om dat te proberen te compenseren, leidde hij hier een 

comfortabel en zeer sedentaire leven. Hij kon rechtstreeks vanuit zijn bed aan 

de mis deelnemen, aangezien zijn kamer zicht had op het kerkaltaar. Hij viste 

vanuit het balkon naast zijn kamer, die toen precies boven de nog bestaande 

plas hing. Wellicht de oorsprong  van de malaria waardoor hij in  1558 stierf. 

 

Rondleidingen elke half uur tot uur di t/m zo van 10.00 tot 18.00.  

 

Piornal   1200 inw. 

Dit dorp wordt genoemd naar de uitbundige aanwezigheid van brem (sp. 

Piorno) in zijn omgeving. Het ontstond in de 13
de

 eeuw toen steeds meer 

huizen werden gebouwd bij de hoge weiden waar het vee in de zomer graasde. 

Veehouderij blijft hier tot vandaag de basis van het leven, met als neven 

activiteit het vervaardigen van gedroogde ham en worsten. De ligging en droge 

wind zorgen voor een optimaal droging proces voor deze producten. Pas in 

1927 werd een weg tot aan Piornal gelegd. Daardoor is dit dorp lange tijd vrij 

geïsoleerd gebleven en blijft vaandag nog een uitstekend voorbeeld van 

oorspronkelijk volksarchitektuur. Zijn huizen zijn bijna volledig in lokaal 

graniet opgetrokken.   
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Pasarón de la Vera - Plasencia 
 

 
 

Km  30/42 km, 350/500 m    

0.  Uit Pasarón via dezelfde weg waarover we eerst kwamen. Nu 

richting Tejeda.  

2.  RA naar Arroyomolinos. Maar let op: na een kleine vierhonderd 

meter verlaten we de rechtgetrokken nieuwe weg: schuin naar 

links het oude weggetje in die ongeveer dezelfde richting houdt 

maar lager aan de helling.  

4.5  Kruispunt voor Arroyomolinos. LA richting 'Hotel Peña Alba'  

We fietsen met het dorp boven ons aan de rechterkant.  

5.2  Y-splitsing. Naar rechts een 'camino rural' in, al snel voorbij het 

hotel Peña Alba (Pdelalba.com  Bijna luxe voor niet zoveel  € 80  

T  927 177516) 

10.  Na een stukje klim, T-kruispunt met CC 18 (hoger dan in de kaart 

staat, eigenlijk middenweg tussen Gargüra en Barrado) LA in 

afdaling voorbij het dorp Gargüera. 

 
* Langer maar mooier en prettiger is hier RA naar Barrado en Casas 

del Castañar, dan afdalen en LA naar Plasencia over de N-110 Deze 

heeft anders dan de EX 203 wel een goede zijstrook. Zo is Pasarón-

Plasencia ongeveer 42 km en 500 m 

20.  Kruispunt. RA op de EX 203 naar Plasencia, je ben er al gauw, 

maar onprettige weg met vrij snel verkeer en nauwelijks zijstrook.  

29.  Rotonde voor Plasencia 50,000 inw.  Rechtdoor aan de overkant. 

Na een brug over de rivier de Jerte maakt de weg een bocht naar 

links en zien we op een paar honderd meter het busstation. 
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De weg gaat verder in stijging over in de Avenida del Valle. Aan 

het einde van deze, ligt aan de rechterkant het centrum van de 

stad, met fraaie Plaza Mayor met arcades en terrassen. Het 

treinstation ligt nog één km verder, net buiten het centrum in 

zuidelijke richting. 

 

In Plasencia  Hostal la Muralla c/Berrozana 6  T 927413874  €45 

 
Terug naar Madrid 
Van Plasencia naar Madrid kan voornamelijk met de bus. Er zijn de meeste dagen 

twee bussen. Een in de ochtend en een rond 14.30 uur.  € 21 voor de mens en 12 

voor de fiets. U dient eerst de fiets in te checken bij het loket van 'facturación', er 

wordt gevraagd dat het voorwiel wordt gedemonteerd en een fietshoes of  plastiek 

om de fiets wordt gedaan. Estacionautobuses.com  Misschien gaan sommige bussen 

alleen tot Navalmoral de la Mata maar dat is prima want met overstap daar, 

verschillende bussen naar Madrid en bus stopt in minder plaatsen onderweg. 

 

De bussen komen aan  in het station Mendez Alvaro van Madrid, de hele tijd over 

de gelijknamige laan bereikt u in ongeveer twintig minuten fietsen het treinstation 

Atocha, met hotels en de routebeschrijving naar het vliegveld  

 

Tegenwoordig is het met de trein moeilijker. Di t/m vr is er de R-598 op 17.05 uur 

waar fietsen mee mogen (plek naast de frisdrankautomaat sp. junto a la máquina de 

las bebidas) waar tot twee grote NL-hybriden of drie spaanse fietsjes mogen nadat 

de persoon aan de loket eerst toestemming vraag aan de centrale Renfe kantoren.  

Behalve dat, alleen op de Regional van vrijdag en zondag op 19.44 mogen de 

fietsen zonder gedoe mee. Zie www.renfe/todoslostrenes/media 

distancia/index.html en Extremadura.  

 

 

Alternatief Pasaron - Navalmoral de la Mata en bus naar Madrid 
Om terug naar Madrid te gaan, eigenlijk handiger dan naar Plasencia kunt u 

naar Navalmoral fietsen. Van Navalmoral vertrekt een bus elk uur naar Madrid, 

de meeste gaan direct, wat twee uur in beslag neemt ipv vier uur als de bussen 

vanaf Plasencia. 

 

Zie op de kaart het traject naar Navalmoral: neem van Pasarón dezelfde weg als 

bij aankomst naar Tejeda de Tietar. Eens in Tejeda: even honderd meter RA op 

de EX 203 en LA een niet-op-de-kaart weg naar Valdeíñigos (vraag als twijfel)  
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Net buiten Valdeíñigos bereikt u een weg die LA langs een klein kanaal gaat 

(wel op de kaart, soms op afstand soms precies naast het kanaal- trek u zich 

niets aan van inrij-verbod borden, dat is voor autos en motoren) Dit mooie 

weggetje waar bijna niemand rijdt kunt u volgen tot aan de weg naar 

Casatejada, de CC171.  RA en over deze tot aan de oude, na aanleg van de 

snelweg A1 verlaten oude nationale weg naar Navalmoral (loopt evenwijdig 

aan de A1) Pasaron- Navalmoral  ongeveer 60km en 400m  

 

Alternatief  naar Avila  (ongeveer drie extra ritten) 
Met de trein terug  kan prima vanaf Avila, vanwaar een regional/express trein 

ongeveer elke twee uur vertrek naar Madrid. Aangezien het traject Pasarón- Avila 

mooi is en de EX203 vanaf Jarandilla rustig genoeg te fietsen, lijkt me dit ook een 

goede alternatief. Het programma zou ongeveer zo uitzien, 

 

Dag 9: van Pasarón via Garganta de la Olla en het klooster van Yuste naar 

Jarandilla, met verschillende hostals en leuk koffie drinken in het kasteel-Parador.  

 

Dag 10:  62km naar Arenas de San Pedro, waar ook verschillende hotels en 

pensions te vinden zijn, of landelijke casas rurales onder weg.  

 

Dag 11: 63km naar Burgohondo.  Pittig maar prachtig! Vertrek richting la Parra, 

een km voorbij deze LA (nu geasfalteerd, zwarte lijn met kerk op de kaart) en na 

zo'n zes km RA naar Monbeltrán. Tegenover naar San Esteban del Valle en verder 

naar de bergpas van Serranillos een voor fietsers ideaal aangelegde weg. Slapen in 

Burgohondo o.a. bij goed hostal El Alberche  2pk 50  1pk 35. Tel 920 283034. 

 

Dag 12:   37km naar Avila over de puerto de Navalmoral. Slapen onder veel andere 

bij Hospedería la Sinagoga op voetgangersstraat Reyes Católicos 22 (vlakbij 

kathedraal, in steegje achter een kerk)  2pk 60 1pk 45 T 920 352321 
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Naar Cáceres, Mérida en Sevilla 
 

Het traject naar de hoofsteden van Extremadura, zoals in de algemene kaart van 

deze route staat, kent helaas wegen van mindere fiets-kwaliteit. Het is vooral 

bedoeld voor wie deze steden wil bezoeken en misschien richting Sevilla gaat, 

om vanuit daar terug te vliegen, of nog om deze toch met bijvoorbeeld de 

'Gouden driehoek van Andalusië' te combineren.  

 

Minder fiets-kwaliteit? De laatste twintig km naar Serradilla zijn onverhard. De 

weg van Serradilla naar Cáceres heeft nauwelijks zijstrook. Daarna de oude 

N630 naar Mérida is prima te fietsen maar saai. De sober renaissance Cáceres 

en de oude Romeinse hoofdstad Mérida blijven uiteraard de moeite waard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasarón de la Vera - Serradilla 
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 Weer een  rit door fraai  natuur naar een afgelegen gebied. Km 35 tot 55 

zijn onverhard en soms met veel losse stenen op de weg. Reken hiervoor 

twee uur rustig fietsen en, als u geen mountainbike ambities heeft,  tot een 

uur lopend over de meest stenige stukjes. 
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Km  57 km, 600 m 

0.  Uit Pasarón via dezelfde weg waarover we eerst kwamen. Nu 

richting Tejeda.  

2.  RA naar Arroyomolinos. Maar let op: na een kleine vierhonderd 

meter verlaten we de rechtgetrokken nieuwe weg: schuin naar 

links het oude weggetje in die ongeveer dezelfde richting houdt 

maar lager aan de helling.  

4.5  Kruispunt voor Arroyomolinos. LA richting 'Hotel Peña Alba- La 

era de mi abuelo'. We fietsen met het dorp boven ons aan de 

rechterkant.  

5.2  Y-splitsing. Naar rechts een 'camino rural' in, al snel voorbij het 

hotel Peña Alba. 

10.  T-kruispunt met de CC 18. LA in afdaling voorbij het dorp 

Gargüera en verderop voorbij het kruispunt met de EX 203  

25.  Rotonde bij Malpartida de Plasencia. Rechtdoor aan de overkant. 

We fietsen door de Avenida de la Constitucion. Bij Y-splitsing 

even verder, neem de linkertak. 

26.  LA de calle Cáceres in, bordje Monfrague volgend. Na één km 

onder een snelweg RA richting 'Estación ffcc'. 

33.5  T-kruispunt met de EX 208. LA en na een paar honderd meter 

rechts onder het spoor richting 'Estación ffcc' 

35.  Met het aangekondig, verlaten station aan de rechterkant, begint 

rechtdoor de onverharde weg naar Serradilla. 

56.  Serradilla. Dal af door calle Navas de Tolosa tot aan het plein met 

het stadshuis. Van daar, links naar de kerk 'Santuario del Cristo' 

waarachter  het casa rural zich bevindt, of rechts naar hotel Laurel.  

 

In Malpartida de Plasencia 

Hostal Rosales,  naast onze weg. T 927 404636  € 40 

 

In Serradilla 

Casa Rural  AlmazaradelCristo.com  Calle Liberato Alonso 27 T 927 407090/ 

636 495283  € 65  Erg rustig aan de rand van het dorp en zeer vriendelijke 

ontvangst van eigenaren Juani en Esteban.  's Avonds eten alleen als u vooraf 

belt en specifiek daarvoor vraag.  Anders bij het restaurant van hotel Laurel. 

 

Esteban kan in de ochtend zijn meelfabriekje laten zien (sp. fábrica de harina). 

Onder in laadjes aan de machine die de graan van het kaf schudt en maalt ziet 

je  hoe de grondstof, die voor volkoren brood al gebruikt zou kunnen worden 
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tot zes keer toe verder wordt gemaald totdat het door zijn klanten gewenste 

meel:  fijn en wit, maar met nauwelijks voedingstoffen en geen vezels meer 

overblijft. 

 

Hotel Laurel.com  Calle Paijuan 17 T  927 407481  € 40  Correct maar minder 

sfeer en rust. 

 

 

Serradilla   190 inw. 

Eenvoudig maar aangename dorp dat redelijk levendig blijft ondanks zijn 

afgeleggen situatie. De inwoners leven van het bewaken van het park en de 

herbebosde heuvels die u onderweg heeft gezien alsmede van de pensioenen en 

allerlei kleinschallig vee en landbouw productie voor eigen gebruikt. Honderd 

jaar geleden had het dorp ruim vijfhonderd inwoners, toen landbouw werd 

gepleegd tot aan de Taag en verder aan de overkant, maar tegenwoordig zijn 

een olijfolie pers (vlakbij casa rural) en het meelfabriekje de enige activiteiten 

die comerciële schaal bereiken.  

 

Van Serradilla is deze makkelijke wandelingen van tien km te doen ('ruta 1' in 

brochure van het dorp): begint aan de rand van het dorp waar de weg naar 

Cáceres begint. Neem daar de 'camino de la garganta' -ipv 'camino de la barca'- 

in oostelijk richting.  Na een uur wandelen op een landelijke weg bereikt u de 

ruïne van een watermolen aan de grens met het park Monfragüe. Volg de 

landelijke weg naar links tot aan de kloof 'garganta del fraile'. Daar begint een 

voetpad terug naar het dorp.  Zie  http://es.geocities.com/breslau61/id34.htm  
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Serradilla - Cáceres 
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Km  60 km, 500 m 

0.  Uit Serradilla in zuidelijke richting op de CC 29.  

14.  T-kruispunt met de EX 390. RA en op deze tot Cáceres.  

 

In Cáceres 

Hostal Plaza de Italia.  Calle Constancia 12   Naast plaza Canales net voor het 

oude centrum. T 927 627294  € 42 Goede plaats voor de fietsen. 

Hostal Alameda. Plaza Mayor 33 T 927 211262 € 60 Fietsen moeten worden 

opgetild tot aan je kamer op ... verdieping.  

 

Cáceres  90,000 inw. 

Deze stad heeft een zeer fraai oude kern in de soberste versie van 15
de

 eeuwse 

renaissance. Net daarbuiten bevindt zich het plaza mayor, waar u de avond met 

een etentje op een terras kunt beginnen.. Loop daarna door de boog Arco the la 

Estrella de oude stad binnen en kom opeens zes eeuwen terug in de tijd. U 

wandelt in een doolhof van stegen en pleinen. Er zijn paleizen met fraaie 

gevels, mysterieuze blazoenen, half verscholen hovens en resten van torens. Ze 

vertellen het verhaal van een stad die tussen de late middeleeuwen met de 

wolhandel en de zestiende eeuw met het geld van conquistadores terug van de 

Americas een gouden tijd beleefde, alvorens te sluimeren tot aan een jaar of 

vijftig geleden, wanneer Cáceres weer begon te groeien, maar op een veel 

minder armonieuze manier.  
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Fietsen/bus/trein  naar Mérida 
Tussen Cáceres en Mérida zijn er geen directe mooie fietswegen. Het is wel de 

optie om gewoon over de oude N 630 te fietsen. Aangezien tegenwoordig het 

meest verkeer over de nieuwe snelweg A66 rijdt is het op de N 630 voor het 

grootse deel rustig fietsen. Ca. 75 km en 400m.  Fietsers met mountainbike  

volgen ook vanaf Cáceres de gele pijltjes van de 'Via de la Plata' over 

onverharde padden en landelijke weggen. Deze maken omzwervingen 

waardoor de afstand een km of vijftien groter wordt maar gaan eigenlijk 

grotendeels over hetzelfde traject als de N 630.  

 

Het busstation en het treinstation liggen ook aan de westelijke kant van Cáceres 

naast de aansluiting met de N-630. 

 

Mérida   60,000 inw.  

Tijdens de romeinse tijd werd het iberische schiereiland opgedeeld in drie 

provincies: Tarraconensis aan het noordoosten, Bética naar het zuiden en 

Lusitania in het midden en zuidwesten. Mérida was de hoofstad van deze 

laatste en is tegenwoordig de plaats met de mooiste en best bewaarde romeinse 

monumenten.    

 

In Mérida o.a. 

HostalAbadías.com comfortabel nieuwe hostal aan de rand van de stad komend 

van het Proserpina stuwmeer op Ronda de los Eméritos s/n  T 924 313326 € 50 

HostalSenero.com op c/Holguín 12 aangenaam kleine gelegenheid al in het 

centrum T 924 317207 € 39 Let op: receptie open vanaf 8 uur dus voor de trein 

naar Sevilla afspreken of iets vroeger open mag (station op vijf minuten fietsen)  

 

Naar Madrid 
Kan met de bus (mogelijk fietshoes gevraagd), of met de trein: de R598 via 

Cáceres of de Regional van 13.28 uur via Ciudad Real 

 

Trein naar Sevilla of  Cazalla/Constantina 
Er vertrekt van Mérida een fietstoelatende regional trein dagelijks  naar Sevilla: 

ma-vr op 8.00 za en zo op 9.45 zie www.renfe.es voor de laatste tijden. Zie bij 

de tocht 'Gouden driehoek van Andalusië' accommodaties in Sevilla en de weg 

naar het vliegveld. Voor wie de tijd heeft het mooiste is bij het statioontje van 

Cazalla/Constantina uitstappen en de Extremadura met de 'Gouden driehoek' 

tocht te combineren.  
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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.   Vrije tekst mag uiteraard ook. Alvast dank! 

 

(Voor)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? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Overnachtingen, 

Dag Plaats 
 hotel/hostal/ 

casa/camping  
Wat  vond u van de accommodatie? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Andere opmerkingen of  tips: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 

 


