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Madrid - zuid-Frankrijk 

 

 

 

Heen- en terugreis: heen vliegen naar Madrid en terug vanaf  Biarritz of 

   Bilbao, of trein vanaf Hendaye of  bus vanaf  

   St.Jean Pied de Port. Of  heen met de auto naar Irún 

   en regional treinen Irun-Vitoria-Madrid. 
   Zie ook heen vanaf Alic./Valencia bij combinatietochten. 

Fietsniveau in 13 dagen: 4  

Beste seizoen:  Mei t/m oktober 

Wegen, km:  ca. 520 goed en 60 matig asfalt  20 onverhard  

    
 

Van de accommodaties wordt de orientatieprijs van een tweepersoonkamer per 

overnachting vermeld.  Eenpersoonkamer kost  doorgaans ongeveer driekwaart als 

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

meestal klein ontbijt is bijna altijd inbegrepen in de prijs. 
 

Voorgesteld  programma, 

dag km  naar 

1   aankomst Madrid (vliegen of auto+trein) 

2 55  trein naar Jadraque en fietsen naar Condemios 

3 44  Tiermes 

4   wandeling Caracena 

5 77-87  Ucero 

6 49  Quintanar de la Sierra  

7 78  San Millán 

8 61  La Guardia 

9 71  Estella 

10 62  Lekunberri 

11 40-55  San Sebastián  

12 25  Hendaye 

13   vertrek of verlenging 
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Inleiding 

 

In deze route fietst u als het ware over de ruggengraat tussen midden Spanje en 

zuid Frankrijk. U maakt mee hoe de karakteristieke omgeving van het Spaanse 

plateau, de meseta, geleidelijk vervangen wordt door een meer midden 

Europese omgeving: het ruig, leeg landschap waar het volgende dorp pas na 

tientallen km als een eiland verschijnt maakt geleidelijk plaats voor bossen en 

weiden en de dichtere plattelandsbevolking van Baskenland en zuid Frankrijk.     

 

Het traject gaat over verschillende bergketens, of sierras in het Spaans. Ze 

hebben elke een andere landschap en begroeiing. De weggen die erover gaan 

zijn sommige steiler dan de anderen maar geen van de beklimmingen is echt 

lang, wat de route boeiend houdt: er is altijd een nieuwe dal of plateau te 

ontdekken of een dorp of rivier te zien als de top van de helling bereikt is.  

 

De route gaat ook dwars door de dalen van de drie langste rivieren van het 

Iberische schiereiland: u begint in het dal van de Henares, een zijrivier van de 

Taag;  verderop bereikt u de Duero, in een uitgestrekt land van bruinrode aarde 

en kasteelruïnes; nog verderop, over de Sierra de la Demanda, bereikt u het 

Ebro dal, met de beroemde wijngaarden van la Rioja. Uiteindelijk wordt de 

fraaie kuststad San Sebastian bereikt, met als eventueel afronding een laatste 

beklimming over de beroemde berg aan zee de Jaizkibel.  

 

De wegen in deze tocht zijn alle geasfalteerd behalve twintig km Via Verde 

fietspad-op-oude-spoor en een stukje onverharde weg/pad als alternatief. Ze 

zijn zeer rustig behalve uiteraard het stukje in Madrid tot aan de trein en in de 

buurt van Estella en San Sebastian waar soms druk verkeer kan zijn. Maar denk 

als pluspunt dat veel lokale fietsers en wielrenners gebruiken ze elk weekend of 

's avonds na het werk.  

 

Niet alleen het bewogen terrein en afwisselend landschap maken deze toch 

boeiend. Ook de overnachtingen zijn elke keer anders. De cultuur, het eten en 

de sfeer in de dorpen van Castillië worden na de eerste dagen vervangen door 

die van La Rioja en dan door die van Baskenland. Van stille landelijke 

omgeving naar steeds levendiger dorpen en stadjes, van lamskoteletten  naar 

gegrilde groenten of van Rioja wijn naar cider (sp. sidra) uit de vat is deze tocht 

ook ’s avonds elke dag een nieuwe belevenis.  
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Fietsenmakers 
Openingstijden doorgaans ma t/m vr 10-13.30  en 16.00-20.00 uur, za 10-13.30 

 

 Bij het vliegveld Madrid-Barajas 

Motos y bicis Santi. Avenida de Logroño 271   91 7478775 

 

 Naast het Atocha station in Madrid 

Caracol sport. Calle Tortosa 8 Tel 91 5399633 , of Calmera.es op calle Atocha 

96 (ook open zat tot 20.00 uur) 91 5277574 

 

 In el Burgo de Osma 

Talleres del Pino, c/Universidad 38, aan de oude  N122 door het stadje LA, is   

een autogarage die fietsen erbij repareert T 975 340704;  of Comercial Heral 

aan het begin van de SO 920 naar Ucero.   

 

 In Quintanar de la Sierra. Señor Quique, eigenaar van krantenwinkel op 

gemeenteplein, midden in het dorp, kan helpen als hij tijd heeft. 

 

 In Estella 

Twee:  Bicicletas Lisarri op Paseo de la Inmaculada 56 en  Vicente Alonso op 

nr. 12 van dezelfde straat  T 948 550734  

 

 In San Sebastián 

Ciclos Miner. Calle Ronda 3  T 943 270447  Zie begin routebeschrijving rit 

naar Hondarribia. Links een paar honderdmeter  in calle Miracruz. 

 

 In Bilbao 

Ciclosmaestre.com Licenciado Poza 60 (twee blokken van het stadion Athletic 

Bilbao) T 944 701940 

 
 In Irún   

Bicis Cíclope. Calle Pinar 4  (in het centrum van Irun)  T 943 614796 
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Aankomst Madrid/Jadraque 
 

1/ Met het vliegtuig 
Tussen het vliegveld van Madrid en het gebied waar deze tocht begint liggen de 

bannen van het vliegveld zelf. Het tunnel die eronder gaat heeft een brede 

zijstrook en wordt veel door wielrenners gebruikt maar ik durf het niet aan te 

raden. Bovendien aan de andere kant ligt nog een km of  veertig door vrij lelijk 

landschap en minder geschikte weggen.  

 

Aangezien het bovenstaande, deze drie mogelijkheden verdienen volgens mij 

de voorkeur, (de derde is de meest directe) 

 

1.1.  Fietsen naar het Atocha treinstation in het historisch centrum van 

Madrid en  trein naar Guadalajara-Jadraque nemen, 
 

Luchthaven Madrid - Atocha station van Madrid: 
km  15 km,  150m 

  Vanaf T1 of T2: 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 boompjes. 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 die tot het rondpunt 

komen. Begin dan weer te fietsen op de Avenida de Logroño naar 

links. Aan het begin tussen een park en parkeerterrein. Over deze 

fietst u tot aan het punt waar, 

4.5.  De Avenida de Logroño bereikt de snelweg N-II. Links ziet u een 

voetgangersbrug. Ga over deze naar de overkant van de snelweg. 

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

volgen.  Het eerste stuk is goed te fietsen. Daarna wordt het druk, 

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.  
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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 even door de park met aan de 

linkerhand hoge platanen en  magnolia’s eronder.   

 

Na zeshonderd 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 leeuwen en tijgers zaten. Even verder de 

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

ondierlijk) cel van een beer. Iets verderop aan de rechterkant van 

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.  Het park houdt op bij de laan Avenida Alfonso XII, LA. 

14.5  Treinstation Atocha. 

 

* 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 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'. 

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). 
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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. 

 

In de buurt van het station Atocha,  

Hotel Mediodía. Plaza Emperador Carlos V. Tegenover het treinstation. Tel 91 

5273060  € 90  Bicis en cuarto de las maletas. Mediodiahotel.com 

Hotel México. c/Gobernador 24. Tweede zijstraat van de Paseo del Prado.Tel 

91 4292500/ 2409 € 73  Fietsen in eigen garage.  

 

Van het station Madrid-Atocha met de Cercanías stoptrein naar het station van 

Alcalá de Henares of Guadalajara (ongeveer een trein elke half uur) daar 

overstappen, eenvoudig in een klein station, en met de Regional trein naar 

Jadraque.  

 

Update 2010: kan direct met de Regional vanaf Atocha. Vertrektijden voor 

fietsdragende treinen: Regional Express op 7.00 ma vr, Regional 8.09 dagelijks, 

R Expres 9.15 za zo, R Express 10.30 dagelijks, Regional 19.15 dagelijks en R 

Expres 20.10 dagelijks.  

 

Zie voor de laatste tijden www.renfe.es Klik 'consulta todos los horarios', 

daarna 'todas las estaciones'  en daarna de plaatsen van vertrek (origen Madrid) 

een aankomst (destino Jadraque) 

 

 

1.2.  Fietsen naar San Fernando de Henares en trein naar Jadraque,  
Als u Madrid niet hoeft, het meest direct is vanaf de luchthaven tot aan het 

treinstation van San Fernando de Henares (een klein uur) te fietsen. Daar neemt 

u de Cercanías stoptrein naar Alcalá de Henares of Guadalajara, overstappen 

en Regional trein naar Jadraque.   

 

Het traject van de luchthaven tot aan het station van San Fernando vindt u in de 

routebeschrijving van de tocht Guadalajara- Valencia. De Regional treinen naar 

Jadraque stoppen in Alcalá 15 minuten na hun vertrek uit Madrid Atocha (zie 

hierboven). 

In het voorstadje Barajas, naast de luchthaven 

Hotel Best Western Villa de Barajas. Avenida de Logroño 325 € 95 

Hostal Vicky. Calle Marte 2.  Op tweehonderd meter van het plein Plaza 

Hermanos Falcó midden in Barajas pueblo  Tel 91 3054812  € 65  
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In Jadraque  

HostalCastillo.com  Goed hostal met lekker eten en gezellige binnentuin in de 

zomer. Carretera de Soria 46 T 949 890365/ 254  € 45 

Hostal Cuatro Caminos. Aan het wegenkruispunt. T 949 890021 € 50 

In Matillas (op acht km) 

Hostal Restaurante Rijujana. Bo. Estacion 3 T 949 305102 € 45 

 

 

2/   Met de auto  naar  Irún aan de Frans/Spaanse grens en trein naar 

Madrid chamartín 
 

De auto kunt u beveiligd parkeren in het station van Irun. Het beste is een 

maandabonnement kopen: abono para un mes, wat ongeveer eur 60 kost. 

Dan met de regional treinen (iedere dag, twee per dag) in twee stappen: 

 

Eerst:  Irun – Vitoria/Gasteiz met vertrek-aankomst 6.40-8.45, 15.27-17.21 uur 

en 19.37-21.42 uur   € 11 fiets gratis 

Dan:   Vitoria/Gasteiz – Madrid Chamartin met vertrek-aankomst op 

7.16-13.09, 13.40-19.24 en 17.55-23.42  € 38 fiets gratis 

Zie voor de laatste tijden www.renfe.es Selecteer bij 'compra de billetes' ída'en 

dan de stations van vertrek (origen) en aankomst (destino) Onder de lijst van 

grote stations staat de lijst met alle stations, maar deze zijn de drie grote 

stations (estaciones principales) 

 

Tegenover het station Chamartín (naast hal station op eerste verdieping),  

Hotel Husa Chamartín.com Tel 91 3344900  € 70 weekend 90 week. Prima 

plek voor fietsen in cuarto de las maletas/almacén 

 

De cercanías/regional treinen vertrekken meestal van het station van 

Chamartín. In een kwartier stoppen ze even in het station Atocha en gaan dan 

door naar Guadalajara-Jadraque (zie vorige pagina) 

  

Van Chamartín naar Atocha kunt u ook fietsen/lopen door de hele centrale laan 

van Madrid, de Castellana. Rustig fietsend over stoepen –prima legaal- en 

boulevards (liever niet tussen het verkeer) neemt deze rit iets meer dan een uur 

in beslag, maar u gaat langs veel bekende/interessante plekken als het stadion 

van Real Madrid, een openlucht beeldhouwen museum, of de fonteinen van 

Cibeles en Neptuno, waardoor de meeste mensen langer over zullen doen.  
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Jadraque - Condemios 

 

Bustares
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 Waarom eerst even naar het oosten ipv van Madrid direct naar het noorden 

te fietsen? Dit traject is rustiger, het landschap eigenaardiger en het is 

minder aangetast door economische groei. Geen geldautomaten in deze rit 

of de volgende. 

 

km  55 km,  1050m 

0.  Uit het station van Jadraque, keer links (1) om over de rivier de 

Henares te gaan. Klimmetje uit het dal op de CM 1000. 

 
(1) Tot aan Bustares geen betrouwbaar gelegenheid voor proviand. Er 

zijn allerlei winkels in het centrum van Jadraque. Hier rechts, helling op, 

even nog rechtdoor voorbij het kruispunt met hostal.  

1.5  LA op de bredere CM 101. 

4.5  RA naar Membrillera (nl. 'kweeperen plantage' maar 

tegenwoordig ziet je vooral maïs)  

6.  Net vóór Membrillera RA naar San Andrés del Congosto. 

14.5  In San Andrés ga rechtdoor, de kerk rechts latend. Aan de andere 

kant van het dorpje begint meteen een steil klimmetje.  

17.  Rotonde. Ga tegenover de CM 1006 in naar La Huerce en Galve. 

28.5  RA een klein asfaltweg in naar Las Navas en Bustares. U daalt af 

en gaat voorbij de laatste ruïnes van het gehucht Las Cabezadas. 

41.  T-kruispunt net buiten Bustares. LA nog in stijging. 

54.  Negeer eerste afslag naar Condemios de Arriba (behalve dat u 

direct verder naar Galve fietst) 

54.5  T-kruispunt. Links naar Condemios de Arriba. Rechts naar 

Condemios de Abajo. Beide dorpjes op een paar honderdmeter en 

eigenlijk nauwelijks sprake van 'lager'  of  'hoger' Ze zitten alle 

twee op 1310 meter. 
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In Bustares 

Casa Rural el Pajaro Bobo. Op het kruispunt bij km 41 van onze route.  

www.pajarobobo.bravehost.com  Je voelt je thuis met de vriendelijk ontvangst 

en prima keuken van eigenaressen Mercedes en Cati. Tel 676 376788 of  949 

307216  € 70 Vooraf  reserveren want weekend vaak volgeboekt en door de 

week komen doorgaans geen bezoekers.  

 

In Condemios de Abajo 

Lacasadelosgatos.net  Calle la Fuente 7  Comfort en bijna luxe in heel klein  

dorpje  €75  Eten kan geserveerd of zelf bereiden in keuken naast dakterras met 

zicht op groene dal, kale bergen en cirkelende gieren. Vooraf bellen want soms 

geheel verhuurd aan een groep. Mob 674111619  

In Condemios de Arriba  (iets groter dorpje) 

Hostal La Sierra. Calle Mayor 57  Eenvoudig  en gewoon maar adequaat voor 

wie mogelijk wat lawaai van de bar niet erg vindt  T 949 303006  € 35 Fietsen 

in garage van de uitbaatster (sp.bicis en garaje de la encargada) 
 

In Galve de Sorbe 

Hostal  Virgen del Pinar.  Massief midden in het dorp. Geen uitstraling maar 

prima hostal met goed eten en leeszaal.  Tel 949 303029  € 40 

 

Drie km voorbij Galve de Sorbe 

Casa rural  LaPiedradelMolino.com  Aparte plek in het bos met maar vier 

kamers, informeel sfeer en lekker eten van graag filosoferend Italiaanse kokkin 

Roberta. Negenhonderd meter na Galve, LA een pista forestal  in. Twee km 

verder over deze onverharde weg. Altijd vooraf reserveren, Engels/Duits 

gesproken Tel 949 828520/  628 094678   € 70  's avonds eten 15 p.p. 

 

Onderweg 

Tussen Madrid en Guadalajara gaat de trein door de dichtbevolkt vlakte van de 

rivier de Henares, een strook die el corredor del Henares wordt genoemd, met 

overal opslagplaatsen en sommige fabrieken. Voorbij de stad Guadalajara 

verandert opeens de omgeving: de rivier vloeit nu kronkelig door heuvelachtig 

terrein met af en toe een dorpje die van de graanvelden plus groententuinen en 

boomgaarden in het nu nauwere dal leeft.  

 

Zo is het ook tijdens onze eerste kilometers. Dan een klim en we zitten in de 

andere wereld van de Castiliaanse hooglanden. Een wereld van ruimte, leegte 

en verre uitzichten. Er zijn sommige dennenbossen en veel terrein dat als 

grasland voor runderen dient, dunbezaaid met bomen als steeneik op lagere 

hellingen, Pyrenese eik hogerop en witte wilgen of kleine essen in de dalletjes 

en geulen. Er is ook veel onbruikbaar plateau, met wel fraai cistus struiken.   
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Op driekwart van de rit, het door de week stille dorp Bustares heeft officieel 

over honderd inwoners maar in feite rond zestig. Zoals elders zijn er mensen 

geregistreerd die eingenlijk in de stad wonen. Ze profiteren zo van de 

gunstigere belastingbepalingen die de ontvolking van dorpen proberen tegen te 

gaan. In juli en vooral augustus komen wel veel families de zomervakantie in 

de huizen van hun voorouders door te brengen.  

 

Een praktische punt: door de aanwezigheid van vee kunnen op sommige ritten 

van deze tocht de vliegen je lastig vallen. Vraag in een apotheek voor 'spray 

repelente de moscas' als je ermee flink douche werkt het erg goed. 
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Condemios - Tiermes 
 

 
 

 Dit is de tierra áspera: een ruig gebied van rode aarde en hoge 

graanvelden tussen stenige hellingen, met af en toe half ingestorte huizen 

en verlaten duiventillen. 

 

km  44 km,  700m 

0.  Van Condemios de Arriba de calle Mayor voorbij hostal la Sierra 

fietsen. Weg draait naar rechts.  links terug naar de weg naar 

Galve de Sorbe en RA op deze. 

6.5  Galve de Sorbe 

9.  Y-splitsing. Volg rechts.  

16.  
We passeren het oud, vroeger verlaten dorpje Villacadima (inw. 2) 

surrealistisch op een achtergrond van honderden windmolens. 

17.  T-kruispunt. LA, over de heuveltop met windmolens. 

24. 
 

Let op: nog in de afdaling, RA naar Noviales (asfaltweggetje niet 

op de kaart) 

27. 
 

Voor Noviales zijn er twee keuzes om naar Tiermes te fietsen. 

Mooier links via Liceras. 

30.5  Voor Liceras. RA naar Tiermes.  

42. 
 

Rechts naar de archeologische bevindplaats Tiermes. Hotel naast 

de weg na ruim één km. 

 

Hotel rural Termes  

Was vroeger een 'venta' (geïsoleerd restaurant). Dat is het oud gebouwtje met 

terras onder de wijnranken dat u eerst treft. Eigenaar Manolo en Bulgaarse 

echtgenote María durfden tien jaar geleden het initiatief te nemen om het hotel 

te bouwen die u nu ziet. Tel  975 352055  € 60 Fietsen in tuingereedschap 

huisje links van receptie.  Hoteltermes.com 
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In Tarancueña 

Casa rural los Arrenes. Camino de las Eras s/n  Meer aandacht van de 

eigenaresse Mari Carmen dan in het hotel van Tiermes. Comfortabele kamers 

in rustige dorp en ideaal geplaats voor wie de wandeling Caracena wil doen.    

T 975 188 985  Mob 669 624 201  € 60  

 

In Retortillo de Soria 

Hostal la Muralla. c/La Fuente s/n.  Aan rand van het dorp naast de weg. Tel 

975 345005  € 55 Fietsen in de kamers die aangebouwd zijn tegen de oude 

stadsmuren.  Er is ook een casa rural boven in het dorp naast de kerk. 

 

 

De archeologische bevindplaats Tiermes 

De ruïnes van Tiermes liggen net naar het zuidoosten van het hotel, op een 

afgevlakte heuvel, het dal van de beek de Tiermes en een paar zijdalletjes.   

 

In de holwoningen die in de zandsteen zijn uitgegraven heeft men sinds de 

neolithische tijd gewoond.  Rond de 15
de

 eeuw v.C. begon hier een belangrijk 

keltiberische nederzetting zich te ontwikkelen. In de laatste eeuw v.C. namen 

de Romeinen namen de plaats in bezit en Tiermes ontwikkelde zich tot een van 

hun belangrijkste municipiums in midden Hispania. Rond de tweede eeuw n.C. 

was het en volmaakte Romeinse stadje. Op het heuvel achter de kerk lag de 

forum en eromheen kunnen o.a. ook de resten van een rij winkels, een 

amfitheater, stadsmuren en twee poorten worden onderscheiden.  

 

Tijdens de Visigotische tijd hield Tiermes een vrij constante bevolkingscijfer 

maar met de Islamitische tijd en de eeuwen van oorlog die volgden verliet een 

groot deel van de bewoners de plaats. De vrede en betrekkelijk voorspoed van 

de late middeleeuwen betekende echter geen herstel voor Tiermes want andere 

plaatsen als Retortillo waren beter gesitueerd voor de veehouderij en alles 

belangrijk wolhandel. In de 16
de

 eeuw waren de laatste inwoners vertrokken. 

Alleen de kerk, romaans uit de 12
de

 eeuw, is tot vandaag bleven staan, wordt 

onderhouden door het volk uit de omliggende dorpjes als een 

verbroederingssymbool en is doel van jaarlijkse processies.    
 

Zie op http://www.tiermes.net/opc_yacimiento_virtual.asp een kaartje en foto's 

van de archeologische plaats. Het is een waar genoegen om tegen de avond hier 

het aangegeven circuit rond te lopen, niet alleen vanwege de bevindplaats maar 

ook door de stille, fraai omgeving en de geurende planten aan onze voeten, als 

kamille, salie en overal tijm.  

 



 

13 

Wandeling:  kloof, dorp en kasteel van Caracena 

 

De rivier de Caracena onstaat in de Sierra de Pela, wiens rode aarde het water 

van de rivier een roestig oranje kleur geeft. Na enkele km over de hoogvlakte 

gaat de rivier voorbij het dorp Tarancueña en verdiept zich in een nauwe kloof, 

zo nauw dat er geen weg en zelf geen brede wandelpad erdoor kan worden 

aangelegd. Het gevolg daarvan, in deze sowieso afgelegen streek, is dat er  

vaak geen enkel andere bezoeker wordt getroffen. Aan de andere kant  van de 

kloof bereikt u een geïsoleerd dorp en kasteel in een buitengewoon verlaten en 

ruig omgeving.  Het is allemaal een belevenis. Zie ook,  
http://www.castillosdesoria.com/caracena.htm  
http://www.hola.com/viajes/rutas/rutasporespana/2004/05/06/10565_una_excursion_p.html 

 

De totale wandeling is omvangrijk: een uur of zeven, pauzes niet inbegrepen.  

Hij kan met gewone sportschoenen worden gedaan. In de kloof moet men wel 

verschillende keren nate voeten oplopen tijdens het oversteken van het riviertje. 

Er is een bar in Caracena en drinkwaterbronnen in Tarancueña en Caracena. 

 

Voor een wat kortere wandeling kunt u bij aankomst in het hotel Tiermes een 

lift naar het dorp Tarancueña afspreken. Meestal is er iemand die engels 

spreekt,  maar anders: nos pueden llevar en coche a Tarancueña a las ... horas? 

Cuanto nos cuesta este servicio de transporte? Zal niet meer dan een euro of 

tien zijn, of gratis als iemand toevallig die kant op gaat. Vanaf Tarancueña 

wordt het een wandeling van tussen vier en vijf uur.  

 

0' Loop naar het museum van de begravingen. Dat is het gebouw op twee 

honderd meter van het hotel aan de andere kant van de weg. Daar ziet u al de 

rood-en-wit markeringen van de Grande Randonné 86  die u tot aan Tarancueña 

gaat volgen. Eerst op een asfalt weggetje tot aan de kerk van het vroegere dorp 

Tiermes, die u rechts op een heuveltje laat liggen. 

 

20' Na de kerk, volg de rood en witte markeringen verder. Het traject 

komt grotendeels overeen met een onverhard weg/pad naar het,  

  

45' Verlaten dorpje Manzanares. An de andere kant begint een landelijke 

weg schuin naar links met rotswanden aan de linkerkant. Enkele km verder en 

na een paar brede bochten bereikt u de top van een helling en begint een rechte 

afdaling tot, 

  

1uur 15'  Peralejos. Loop vanaf dit dorp schuin naar links over de enige 

asfaltweg die het dorp verlaat.   
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1uur 45'  T-kruispunt. Precies tegenover gaat de GR verder langs de linkeroever 

van een riviertje, soms is er geen pad meer tussen de landbouw velden en het 

riviertje. Al vlakbij Tarancueña voegt de GR zich aan de weg Tiermes-

Retortillo. 

 

2uur 20'  Aanwijzingspaal aan de weg, al bijna voorbij Tarancueña. LA naar de 

kloof. Na de eerste half uur is het nodig af en toe de rivier te oversteken (het 

water reikt zelden meer dan de enkels). Door de kloof tot aan.... 

 

4uur 10'  Oude brug buiten het dorp Caracena. Aan de overkant loopt u tot aan 

het begin van het dorp en over het plein met drinkwaterbron en picota, de 

stenenpaal waar criminelen werden terechtgesteld, naar boven. 

 

4uur 30'  Op het hoogste punt van het dorp bevindt zich een fraaie romaanse 

kerk. Zie de bijzondere gedraaide zuilen in de galerij. Naast de kerk bevind zich 

de bar mesón de Santiago met verrassend goede keuze voor zo'n plek. Probeer 

bv bocadillo de tortilla francesa con atún (omelette met tonijn) met een 

cerveza sin alcohol.   

 

Voorbij de bar/mesón rechtdoor naar de top van de heuvel waarachter het 

kasteel zich schuil houdt.  Het pad gaat links langs het kasteel en verder op de 

bergrug. Het begint geleidelijk een soort onverharde weg te worden. 

 

5uur 30'  De onverharde weg bereikt een geasfalteerde weg. Rechts ziet u het 

dorpje Valderomán, maar ga LA op de asfaltweg.  

 

5uur 45'   Schuin  naar  rechts een onverharde weg in die midden langs de 

berghelling loopt.  

 

6uur. U bereikt weer de asfaltweg Tiermes-Retortillo. Steek deze over en 

rechtdoor over het PR traject die (nauwelijks) aangegeven wordt met gele en 

witte markeringen. Na een paar honderd meter gaat deze naar rechts om langs 

een paar verlaten woningen tegen de wand te lopen en nog iets verder zwerft de 

PR naar links om in grote lijnen de koers van de Tiermes beek te volgen.  

 

6uu 45'  De PR loopt langs de eerste neolithische holwoningen van de 

archeologische plaats. 

 

7uur Museum van Tiermes. 
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Tiermes - Ucero 
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 Onze route bereikt het dal van de Duero, loopt even evenwijdig daaraan, 

als verderop met de Ebro zal doen, en vervolgt dan de weg naar het 

noorden. 

 

km  77 km,  700m  (zonder shortcut en zonder omweg) 

0.  Uit het hotel links terug naar de doorgaande weg en RA naar 

Retortillo de Soria. 

 

-> Bij km 3.5 zie eventueel beneden, 

1/ Shortcut via kasteel en dorp Caracena. 

15.  Net voor Retortillo de Soria, LA naar Recuerda. 

38.  Net voorbij Recuerda, verlaten we de brede weg schuin naar links 

richting Fresno de Caracena (op de SO 160 naar El Burgo de 

Osma blijven fietsen is directer maar volstrekt oninteressant) 

 

 -> Op dit punt, zie eventueel beneden, 

2/ Omweg naar kasteel van Gormaz.  

40.  Y-splitsing. Rechts naar Vildé, aan het begin langs de rivier de 

Duero. 

44.  Vildé. Bij waterbron LA. Na honderd meter goede bar 'centro 

social' met terras, de bocadillo de tortilla francesa gaat hier goed 

met tomate.  

49.  T-kruispunt. Rechts en voorbij het bouwvalige Navapalos. 

55.  Desolaat kruispunt in La Rasa.  RA naar El Burgo de Osma. 

59.  Nog vóór El Burgo, gaan we rechts over een brug over een rivier 

(bord aanwijst Recuerda en Gormaz). Aan de overkant LA een 

fietspad in die tussen de rivier en rotshellingen loopt, met 

verderop boven de ruïnes van het kasteel van Osma. 

60.5  Eind fietspad. Rechtdoor het stadje in. Met 6000 inwoners toch 
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het belangrijkste in  de eerste zes ritten van onze route 

61.  LA bord volgen naar 'Iglesia' en 'Posada del Canónigo'. Eerste 

straat naar rechts, bereiken we het plein van de kathedraal.  Fiets 

verderop over de hele voetgangerstraat calle Mayor langs het 

stadhuis. 

62.  Aan het einde van de calle Mayor begint tegenover de SO 920  in 

richting San Leonardo. Deze is de directe weg naar Ucero. Niet 

onveilig vanwege de prima visibiliteit maar voor fietsers nogal 

eng omdat hij een zeer rechte weg is waar de auto's op grote 

snelheid voorbij razen en weinig zijstrook heeft.   

 
 -> Als alternatief kunt u bij het kathedraal plein LA onder een poort 

in de muren en RA. U bereikt een kruispunt bij een groot hotel. Ga 

links en dan schuin naar rechts het bord naar 'Berzosa'. Een paar 

honderd meters deze weg in, net voor een tehuis, RA. Deze straat 

draait naar links om het tehuis en wordt een weg evenwijdig (op een 

afstand) aan de rivier de Ucero. Na één km wordt het onverhard maar 

redelijk goed te fietsen ook met hybride mits langzaam. U fiets langs  

populieren en  groentetuinen tot aan het dorp Sotos del Burgo waar u 

zich aan de SO 920, al met wat minder verkeer, kunt voegen.  

76.  Ucero. Net na een brug over de rivier LA de straat in die links in 

stijging begint. Na ruim honderd meter huis van Mari Carmen. 

Iets daarvoor, boven rechts naast een kerk, de Posada.  

 

In El Burgo de Osma, o.a. 

PosadadelCanónigo.es  Naast de kathedraal  links van de poort in de 

stadsmuren Tel 975 360362  2pk 80 1pk 70  

HospederiaelFielato.es  Aan het einde van de calle Mayor. Tel 975 368236       

€ 60  Dezelfde eigenaren als bij de Posada, waar de fietsen worden bewaard. 

 

In Ucero 

Casas rurales de Mari Carmen.  Comfortabel en familiaal vriendelijk. Calle 

Mayor 46 en 48  T 975 363514  € 65  

La Posada de los Templarios.  Plaza de la Iglesia T  975 363528/ 96  € 77   

Posadalostemplarios.com  

 

In Santa Maria de las Hoyas  (km 14 volgende rit) 

Albergue el Cañón. Calle Miranda 13  T 975 372368   € 10 + 5 voor 

beddengoed per persoon in slaapzaal.  Vragen naar manager señora Bienvenida 

bij bar naast het gemeentehuis. In het weekend dient u de faciliteiten met tot 

twintig gasten te delen, door de week dikke kans dat u de hele albergue voor u 

alleen heeft.  
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1/  Shortcut via het kasteel van Caracena  
Als u de wandeling niet heeft gedaan en een uur wandelen-fietsduwen met 

sommige stukjes fietsen niet erg vindt is deze een bijzonder alternatief: 

 

Bij km 3.5 van de rit is er een afslag links naar Valderromán. Ga daarin. Na nog 

1.5 km asfalt is er een bocht naar links met het dorpje al voor ons. Ga echter op 

dat punt RA een onverhard weg in (begin heeft veel losse stenen, kort verderop 

stuk beter) Negeer al gauw een aftaking naar links en even verder andere naar 

rechts. Blijf op dezelfde hoofd-onverhardeweg in algemene noord-oostelijke 

richting. Na een km of drie wordt het meer een brede pad maar er is geen 

andere dus orientatie makkelijk.  Na de derde of vierde golving van het terrein 

verschijnt het kasteel. Totaal onverharde weg/pad naar kasteel een lange 4 km. 

Erachter daalt het pad naar het dorp in nog halve km. Dan door het dorpje 

afdalen en al op asfalt mooie fietsen naar Carrascosa, Fresno en 

Navapalos/Gormaz met de beschreven route aansluiten.   

 

 

 

2/  Omweg naar het kasteel van Gormaz  
Vanaf Recuerda plus 10 km en 150 m, 

Blijf voorbij Recuerda op de grote weg. Twee km na de rivier de Duero te 

hebben overgestoken LA naar Gormaz. Er zijn nog twee km gematigd stijging, 

gevolgd door vierhonderd meter op 11% en dan honderd meter fietsduwen tot 

aan de poort van het kasteel. Daarna terug richting Recuerda. Ga net voor de 

rivier  schuin naar rechts de oude weg in (ondanks inrijverbod). Steek een km 

verder de Duero over via een oude brug en sluit aan met de routebeschrijving 

naar Vildé.  

 

Kasteel van Gormaz   
"Boven heuvels, resten van kastelen... als de enorme karkassen van een 

uitgestorven diersoort". Ongeveer zo beschrijft Cees Noteboom in 'De omweg 

naar Santiago' de burchtruïnes die we in dit land tegenkomen.  In onze route 

alleen: Galve, Caracena, Osma, Ucero... ze dienden een land te beschermen die 

eeuwenlang grensgebied tussen Christelijk en Islamitische landen was. Daarna 

volgden nog disputen tussen Christelijke landeigenaren in een gebied die toen 

aanzienlijk meer bevolking en economisch belang had dan nu. Later werden de 

kastelen overbodig, vertrok de bevolking elders en bleven deze ruïnes tot heden 

in het landschap, als getuigen van een andere tijd.      
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Het kasteel van Gormaz zien we al van ver. Het is in oppervlak de grootste van 

zijn soort. Een ontzagwekkende burcht uit de 10
de

 eeuw van ruim vierhonderd 

meter  lang en twaalfhonderd meter omtrek die toezicht hield over een groot 

gebied in het dal van de Duero. Rechts van de ingang zien we de ruïnes van een 

Alcázar, zo werd een paleis binnen een burcht door de Islamiten genaamd. Het 

mooiste is natuurlijk dat terwijl voor het bezoek aan monumenten elders van 

niet groter belang u kaartjes moet kopen en in de rij staan hier bent u meestal de 

enige bezoeker. 

 

 

Adobe in Soria 

 

Adobe is een bouwmateriaal die veel in Noord-Afrika en het Midden-Oosten 

wordt gebruikt maar in zeer weinig plaatsen in Europa, waaronder deze streek 

in de provincie Soria. Muren van adobe zijn stevig en bieden goede isolatie, 

waardoor zij een prima alternatief  bieden tot minder natuurlijk materialen. Ook  

in gebieden met aanzienlijke temperatuurverschillen.   

 

Om 'bakstenen' van adobe te maken mengt men modder met riet, mest of 

andere vezelrijke materialen. Deze mengsel wordt de vorm van bakstenen 

gegeven en zongedroogd. De rode aarde van deze streek, rijk aan klei, is zeer 

geschikt om adobe te maken.   

 

Na een lange tijd te zijn achtergesteld aan beton en gewone baksteen werd 

adobe in de 90-jaren weer gebruikt door groepen die het authentieke en 

ecologisch verantwoord in ere wilden herstellen. Een goed voorbeeld in onze 

route is het dorpje Navapalos, waar in de zomer tientallen mensen uit 

verschillende landen aan adobehuizen kwamen werken. Echter bleek er weinig 

animo te bestaan om echt in zo'n dorp te komen wonen. Uiteindelijk werden de 

werkzaamheden gestopt. De enige inwoner van Navapalos heeft net een ritjes 

huis gekocht in het betrekkelijk florissant La Rasa.       
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Rondrit Cañón del Río Lobos  32 km 300m 

Ucero- Santa María dl Hoyas- door de kloof  terug naar Ucero 
De beste manier om de kloof te bezoeken is met een extra overnachting in 

Ucero en deze rondrit. In het weekend komen veel bezoekers, maar midden in 

de week treft u misschien helemaal niemand.   

  

Begin met de route als beschreven in de volgende rit: naar Nafría en Santa 

María. Bij de brug op km 17.5  ga RA de kloof in. Vanaf dit punt zijn er bijna 

negen km van wat eigenlijk een voetpad is maar voor het grootste deel goed (en 

toegestaan) te fietsen. Een flexibel instelling is wel nodig: reken dat met een 

hybride zo'n drie km moet worden gelopen, bovendien dient u op een punt de 

fiets op te tillen over stenentrappen en een keer of zes natte voeten en eventueel 

kuiten oplopen tijdens het oversteken van het riviertje. U bereikt uiteindelijk 

het kerkje Ermita de Bartolomé, verder nog 1km onverharde weg en 4km 

asfaltweg terug naar Ucero.  

 

 

Cañón del Río Lobos 
Het dorpje Ucero ligt naast de mond van een fraaie kloof (sp. cañón). Deze  

heeft de rivier de Lobos op een lengte van ruim twintig km in de kalksteen van 

het plateau uitgehold. De hele omgeving is verklaard tot een natuurreservaat. 

Door de kloof ziet u behalve mooie rotsformaties veel vogels die in de rotsen 

hun nesten hebben.  Er is ook een gevarieerde vegetatie van waterplanten in de 

poeltjes van de rivier en allerlei boomsoorten aan de oevers en op de hellingen.    
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Ucero - Quintanar de la Sierra 
 

 
 

 De andere weg naar San Leonardo, de op de M-kaart als 'groen pittoresk' 

aangegeven SO920 is na de eerste klim een saai rechtgetrokken weg. Dat 

gezegd, als u al de rondrit naar Sta Maria en door de kloof heeft gedaan 

bent u wel over de SO920 snel in San Leonardo.   

 

 Allerlei winkels in San Leonardo en goede picknick plaatsen met 

waterbronnen rond km 26 en 35 van de rit. 

 

 

km  49 km,  800m 

0.  We dalen even af naar de weg en fietsen enkele honderd meters 

zoals terug richting El Burgo. Brug over,  hellingkje op en RA 

naar Nafría de Ucero en Santa María de las Hoyas. 

13.  De weg gaat langs de rand van het dorp Santa María en voegt zich 

aan de SO 934 naar San Leonardo. 

17.5  Puente de los siete ojos (nl. brug van de zeven ogen)  

24.  Kruispunt in San Leonardo de Yague. LA langs kerk en stadshuis.   
24.5  RA naar Viviestre del Pinar. We draaien links onder een tunneltje 

en gaan het stadje uit langs werkplaatsen en het voetvalveld.  

32.  Col Puerto Redondo bij provinciegrens Soria-Burgos. 

32.7  T-kruispunt. RA richting Palacios. Een klein km verder RA naar 

Viviestre del Pinar. 

38.  Alto de Viviestre op 1261 m. We dalen af en gaan door het dorp.  

44.  T-kruispunt. RA op de CL-117. 

48.  LA Quintanar de la Sierra in. De weg stijgt en bereikt een plein 

boven in het centrum van Quintanar. Ga links de doorgaande 

straat in. Hostal tweehonderd meter verder aan de rechterkant.  
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In San Leonardo Yagüe 

Hostal Torres. Calle Magdalena 4 Tel 975 376162  € 50 

 

In Quintanar de la Sierra 

Hostal Domingo.com Avenida Gral Jordana 28. T 947 395085 Erg aangenaam, 

vriendelijke gelegenheid  € 39 

Hostal Ramón 3. Even voorbij het dorp naast onze weg naar Neila  T 947 

396075  € 50  Niet verwarren met het verwaarloosde, met slecht eten, oud 

hostal Ramón midden in Quintanar.  

Prachtig gemeentelijk zwembad ook naast weg naar Nelia net buiten het dorp. 

 

In Neila 

Hotel villa de Neila. Bij kruispunt op km 12 van de volgende rit, LA op een 

klein km door het westelijke wijk van het dorp. T 947 395568  € 50 

 

 

Onderweg 

Het rustig en mooie traject van Ucero naar Santa María de las Hoyas geeft een 

indruk van wat het noordelijk Castilliaanse plateau lang geleden moet zijn 

geweest: dunne bos van diverse soorten jenever bes gemengd met dennen en 

steeneiken, en met stukken wei en graanbouw waar misschien een 

schappenkudde graast of een ree tussen struikgewas en bos huppelt.   

 

Verderop zijn er vooral dennenbossen. De grove den, die voor de houtproductie 

wordt gebruikt, is het overheersende soort. Het areaal zeeden, met donkerder 

stam en grotere dennenappels, is de laatste tientallen jaren minder geworden. 

Zeeden werd hier voornamelijk onderhouden voor de productie van hars, en 

deze is grotendeels vervangen door het kunstmatig product uit de olie-industrie.  
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Quintanar de la Sierra - San Millán 
 

 
 

km  78 km,  800m 

0.  Neem de weg naar het noorden, uit Quintanar richting Neila. 

8.5  Puerto del collado, op 1400 meter 

12.  Kruispunt tussen de verschillende wijkjes van het dorp Neila. 

Rechtdoor in afdaling naar Villavelayo. Na enkele km komen we 

in de deelstaat La Rioja. 

23.  We gaan voorbij Villavelayo en bereiken de LR 113. RA. Al snel 

fietsen we met het stuwmeer van Mansilla aan de rechterkant. Na 

enkele km is er een interessant bord met het verhaal van het dorp 

dat in 1959 onder het water moest verdwijnen toen het stuwmeer 

werd aangelegd. Sommige bewoners verhuisden naar de nieuwe 

Mansilla die we nog een paar km verder zien, maar dat is een 

economisch niet levensvatbaar locatie. Ze wonen al vijftig jaar 

marginaal van subsidies.  

37.  Bij hotel-venta Goyo begint naar rechts over een brug de weg 

door het dal van de Viniegras. Voor wie tijd over heeft is leuk om 

bij Goyo te overnachten en zonder bagage door dit dal tot aan 

Viniegra de Arriba heen en terug te fietsen. Het weggetje speelt 

met de rivier door een mooie dal, er zijn goede picknick plekken 

(winkel in Viniegra de Abajo) en het dorp Viniegra de Arriba is 

de meest in oorspronkelijke staat gebleven van de streek.   

 

Anders door op de LR 113 die voor ons een vrij makkelijk traject 

door het hart van de Sierra de la Demanda betekent. 

64.  LA de LR 331 naar San Millán. 

76.  T-kruispunt aan het begin van het dorpje San Millán de la 

Cogolla. Ga links de hoofdstraat in en door het dorp.  
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77.  Kruispunt aan de andere kant van het dorp. Links afdalend en 

naast het klooster van Yuso bevindt zich La Posada. Rechtdoor 

aan de overkant één km verder in de camino del Río treft u La 

Calera met tuin en uitzicht op het dal. 

 

Naast de weg bij brug over de rivier de Najerilla op km 37 van de rit 

Hotel Goyo.  Erg standard maar prima. T 941 378048  € 50   

In Viniegra de Abajo  

Casa Somera. Calle Somera 17.  T 941 378190 / 617 875984  € 35 

In Anguiano 

Hotel Valdevenados.  Naast de weg  €40  In de zomer aangenaam 

gemeentelijke zwembad in het dal een paar honderd meter verder. 

 

In San Millán  

Casa Sancha. Calle Mayor 118 Midden in het dorp. Vriendelijk, met keuken en 

leeszaal  T 373211 € 42 

La Posada  T 941 373161   € 42  Overdag wat druk met kloosterbezoekers. 

Hostal rural la Calera T 941 373268/  661804172   € 55 Mooier en stil.  

 

Onderweg 

Vandaag gaan we eerst over en dan een lange tijd door de Sierra de la 

Demanda, over een weg die de hele tijd de rivier de Najerilla volgt. De Sierra 

de la Demanda is een  bergketen met afgeronde toppen maar diepe dalen en 

steile hellingen dat dit gebied voor bijna elke economische activiteit ongeschikt 

maken. Er is echter een dichte plantengroei die een rijke fauna verbergt.  

Behalve diverse soorten eiken, populieren en andere groenblijvende bommen, 

zien we de eerste beukenbossen. Hoger op de hellingen groeit heide en veel 

brem. Jagers, forelvissers en paddelstoelen plukkers bezoeken deze streek elk 

weekend.  Pas bij Anguiano neemt opeens de menselijke activiteit toe. We zien 

appelboomgarden even groentetuinen met bonenstaken, tomaten, paprika's en 

pepers. Deze groenten worden in het gebied dat we naar het oosten laten  

intensief verbouwd.     

 

San Millán  400 inw. 

Dit dorpje dient als voorvertrek van de twee kloosters erachter –maandag 

gesloten. Eerst zien we het klooster van Yuso (beneden), voornamelijk uit de 

18
de

 eeuw en vooral bekend vanwege de 10
de

 eeuwse glosas Emilianenses, 

misschien de eerste serieuze tekst in de Castiliaanse taal.  Deze tekst werd 

echter geschreven door een monnik uit het Suso (boven) klooster. Dit is kleiner 

maar zeven eeuwen ouder en bevat de graftombe van de kluizenaar San Millán 

die in het jaar 537 dit kloostergemeenschap stichtte.    
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San Millán - Laguardia 
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 Na een makkelijk begin van de rit, het klassieke traject door de 

wijngaarden van la Rioja, met kort maar pittige hellingen, uitzichtpunten 

over het dal van de Ebro en als achterdoek de Sierra de Cantabria die de 

wijnstokken van de noordenwind beschermt.  

 

km  61 km,  800m 

0.  Vanaf  het kruispunt boven het klooster van Yuso, klimmen we 

om het dorp over de LR 206. Aan de andere kant van het dorp 

nemen we de rechte weg naar Badarán. 

6.  Let op kleine afslag: LA naar Cordovín en Alesanco. 

12.  T-kruispunt bij Alesanco. RA, fiets door het centrum van het dorp 

en verderop langs Azofra. 

15.   Kruispunt met de grote weg N 120. Voorzichtig oversteken en 

rechtdoor aan de overkant. We klimmen op de LR 315 over een 

heuvelrug. 

21.  T-kruispunt. LA richting Ollauri. 

24.  RA naar Briones. 

29.  Kruispunt met de N 232. Rechtdoor aan de overkant naar San 

Vicente. Even verder dalen we in het dal van de Ebro. Net voor de 

nieuwe brug slaan we LA om over de oude brug te fietsen en 

klimmen aan de overkant San Vicente de la Sonsierra in. 

35.  T-kruispunt aan het einde van de klim tot San Vicente. RA en 

honderd meter verder LA. Deze straat wordt de LR 318 naar  

Baños de Ebro. Even verderop komen we in de Baskische 

provincie Alava. 

46.  Schuin naar rechts kan de laatste km voor Baños langs de rivier en 

groetentuinen op een fietspad worden gedaan. 

47.  Baños de Ebro. Ipv met de weg mee te draaien ga de straat 
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tegenover in, langs de kerkgevel, fronton spelplaats en waaghuisje 

verderop. Deze wordt de kleinere weg naar El Ciego (niet op de 

1:400.000 kaart), aan het begin tussen de rivier en rotswanden. 

52.  El Ciego. Ga, net voor het steilste stukje helling het dorp in,  

schuin naar links (voorrangsbord). Fiets langs sociaal centrum en 

nog een fronton, met de oude kern van El Ciego aan de 

rechterkant. Uiteindelijk neigt deze straat naar links en wordt de A 

3212 naar Navaridas.   

57.  RA en door Navaridas op de A 4207 (niet op de kaart) naar 

Laguardia.  

60.  Het weggetje bereikt de 'ringweg' van Laguardia. Schuin naar 

links tegenover, klimmen we nog even naar het dorp. 

61.  Aan de rechterkant, buiten de stadsmuren, beide hotels. 

 

Extra dag/rit in La Rioja? 

Anderhalfdag fietsen door dit prachtig gebied kan als weinig worden ervaren. 

Een mooie toevoeging is deze:  bij km 35 in San Vicente ga rechtdoor en op de 

kleine LR 317 naar Rivas de Tereso (bar met terras), licht klimmen door erg 

gevarieerd, rustig en aangenaam omgeving. Je fietst hier aan de voet van de 

berg die La Rioja van Baskenland in het noorden scheidt. Dan naar Labastida 

afdalen en LA over de bredere (gele) weg naar Abalos. Overnachten in dit 

fraaie, rustig dorpje. Volgende dag een korte rit over de LR 319 –de witte weg 

op de kaart hieronder die van Abalos direct naar de Ebro gaat- tot aan de LR 

318, dan LA naar Baños de Ebro, El Ciego en Laguardia. Afsnijden over de 

brede weg naar Laguardia is zonde want het mooie parcours door de 

wijngaarden naast de rivier wordt gemist. 

 

In Abalos 

Hotelvilladeabalos.com eur 95 mob 649 841746 t 941 308023 

Losmajuelos.es  eur 80 mob 620997401 t 941 334474 
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In El Ciego 

Hotel Villa del Ciego. T 945 606597 € 60  Midden in het dorp. Organiseert 

bezoeken naar kelders en rondleidingen in de oude kern. Elciegohotel.com 

 

In Laguardia 

Hotel Marixa. com  Paseo de Sancho Abarca 8. Tel 945 600165  € 65 

Pachico.com  Paseo de Sancho Abarca 20  Tel 945 600009  € 60  

Beide hotels hebben goede restaurants. Marixa mooier. Pachico zonder 

uitstraling maar met prima service. 

 

El Ciego, 1000 inw.  en de wijn van La Rioja 

La Rioja is een klein Spaanse deelstaat met hoofdstad Logroño. Echter de naam 

wordt tevens gebruikt voor het gebied in het dal van de Ebro waar veel wijn 

wordt verbouwd en dat gebied houdt ook een deel van de Baskische provincie 

Alava in. Men spreekt dan van Rioja Alavesa.  

 

Terwijl Laguardia de meest historische plaats van de Rioja Alavesa is, El Ciego 

is degene die het meest in de baan van de wijncultuur zit. Het oude centrum van 

El Ciego, net naar rechts van de route hierboven heeft aangename stegen en  

een mooi centraal pleintje. De grote kelders van wijnhuizen aan de rand van het 

dorp zijn van een andere schaal, zoals die van AlliedDomecq die we bij 

aankomst links boven zien staan. Aan de andere kant van het dorp kan het 

vreemde gevaarte worden gezien van het Starwood luxury collection spa&hotel 

(met zulke naam hoef ik geen prijsindicatie te geven). Dit hotel is ontworpen 

door de beroemde architect Frank Gehry en voltooid in 2007.  Gehry heeft zich 

door het uiterlijk van een wijnstok in de herfst geïnspireerd. Het hotel ligt in het 

terrein van de Marques de Riscal wijnkelders en is uitsluitend voor gasten maar 

er worden wel rondleidingen voor andere bezoekers gegeven.    

 

Wijn wordt in La Rioja sinds de Romeinse tijd verbouwd. Na een mindere 

periode naam de productie geleidelijk toe sinds de late middeneeuwen. Eind 

19
de

 eeuw kreeg de wijnbouw een extra impuls toen de phylloxera plaag de 

Franse wijnstokken vernietigde, waardoor veel kennis en capitaal van Frankrijk 

naar dit gebied verhuisde. Tegenwoordig worden drie streken onderscheiden: 

Rioja Alta, waar bv Briones en San Vicente zitten, met gemiddeld de hoogste 

kwaliteit; Rioja Alvesa en Rioja Baja, ten oosten van Logroño. De 

wijnproductie strekt zich verder naar de denominaciones de origen (het 

Spaanse apellation d'origine controllée)  Navarra, naar het oosten, en Cariñena, 

al in Aragon naar het zuidoosten.  Bij elkaar een formidabel wijngebied. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen vino joven die meteen na de gisting als jonge 

wijn beschikbaar  is;  crianza die een jaar in eikenvaten is gerijpt; of reserva,  

met meer dan een jaar in eikenvat plus nog een tijd verder rijping in de fles.   
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Laguardia   1500 inw. 

Laguardia is een oud ommuurde dorp en tegenwoordig de officieuze hoofdstad 

van de Rioja Alavesa. Zogoed als het gehele gebied binnen de muren is alleen 

toegankelijk voor voetgangers (ook fietsen verboden behalve als u jonger dan 

elf  jaar bent).  Er heerst een aparte sfeer vanwege de afwezigheid van auto's,  

de kleine winkels en de vele kroegen. Het dorp, op een heuveltop, is 

overzichtelijk: drie lange straten die de lengte van de heuveltop aflopen, de 

middelste rua Mayor genaamd. Bij het hoogste punt van het dorp, aan het 

noordoosten, bevindt zich de Santa María kerk  met een massieve kerktoren 

ernaast, vroeger deel van een kasteel.  Middenweg door de rua Mayor treft u 

het centrale plein en daarachter een tweede kerk, de gotische San Juan.  

 

De naam van Laguardia (nl. de wacht) vertel al haar oorsprong: aan het begin  

ontstond hier een kasteel. Het werd door de koning van Navarra in de 10
de

 eeuw 

gebouwd om de wacht te houden over deze streek. Met de eenwording van 

Spanje ging de streek toch uiteindelijk naar de Baskische provincie Alava. Het 

kasteel werd geleidelijk afgebroken en verdween, maar in tegenstelling tot 

andere plaatsen, wilde de burgerij boven op de heuvel blijven wonen, misschien 

vanwege de wijnkelders die onder bijna elke grotere huis zijn aangelegd.  
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Laguardia - Estella 
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 Dwars over de uitlopers van bergen een fietsroute traceren is een gemeen 

idee... maar ik zie geen andere manier om de grotere, drukke  weggen te 

vermijden. Het geeft wel in weinig kilometers veel afwisseling tussen 

wijngarden, bossen, weiden en graanvelden. 

 

km  71 km,  1050m 

0.  Begin in dezelfde richting als aangekomen: gewoon dezelfde 

straat langs de muren verder. Na hotel Pachico daalt deze weer af 

tot aan de ringweg. 

0.5  Schuin naar rechts begint de A 3228 naar El Villar en Kripan. 

10.5  T-kruispunt net voorbij Kripan. LA richting Bernedo. Na enkele 

km bereiken we de deelstaat Navarra. 

15.  Laatste stukje klimmen net voorbij het dorpje Meano. Dan RA 

door Lapoblación. Afdalen langs windmolenpark. 

22.  T-kruispunt. RA. Even verder, voorbij het dorp Aguilar. LA de 

NA 7200 in verder afdalend. 

31.  LA. Deze kleinere weg klimt steil langs het dorp Torralba en 

verder tot aan de, 

34.5  Santuario (nl. heiligdom) Nuestra Señora de Codes –zie beneden- 

Dezelfde weg (verder niet op de kaart) draait naar rechts, klimt 

nog eventjes en na een tijdje hoogte houden daalt nog steiler af 

naar het dorpje,   

39.  Otiñano. Door naar Mirafuentes, Oco en Murieta. 

57.  Murieta. RA op de NA 132A naar Estella. 

70.  Kruispunt aan het begin van Estella. Draai naar rechts de laan 

Avenida Yerri in. Na een paar honderd meter is er een klein 

rotonde met boompje. Neem de straat die schuin naar links in 

stijging begint. Al snel bereikt u het plein Plaza de Santiago.  

 



 

29 

 

Heiligdom en hospedería  de Nuestra Señora de Codés 

Dit heiligdom bestaat uit een renaissance kerk die een beeld van de heilige 

Maagd bewaard en uit een vroegere kloostergebouw met oorsprong in de 11
de  

eeuw. Het gebouw is nu een hospedería   (hotel in verband met een religieuze 

plaats) Deze hospedería de Codés is een goede overnachtingskeuze voor wie 

totale nachtrust zoekt in een geïsoleerde plek halverwege op een berg –in het 

weekend kan wel anders zijn wanner een groep dit verzint als idee voor een 

uitje- Braziliaanse moeder en zoon Suely en Alex maken hier als goedkope 

huishouders een blijvend open bar en accommodatie mogelijk T 618 204273 of  

948 657082  € 60 per kamer inclusief diner en ontbijt.  

 

In Estella 

Hotel Yerri. Avenida de Yerri 35 T 948 546034  € 65 Fietsen in garage. 

Pensión San Andrés. Plaza de Santiago 50. Tel 948 554158  € 28 of 35  

afhankelijk van douche/wc in eigen kamer of de gang. Eenvoudig maar 

vriendelijk en schoon. Ruime garage voor fietsen deur ernaast begane grond. 

 

In Muez  (km 16 van volgende rit) 

Casa Gatos Negros. T 948 357012   

Casa de Paco/Casa Irigoyen  T 948 357161/ 127   

Beide rond  € 60 Vooraf  bellen.  

 

Estella   (baskisch Lizarra)  18,000 inw. 

Estella is al lang een plaats van zeker belang geweest. Het stadje ligt in de weg 

naar Santiago, als tussenstop middenweg tussen Pamplona en Logroño, en 

ontvangt sinds de middeleeuwen een constante stroom van bezoekers. In de 

11
de

 eeuw, toen Navarra zich veel verder dan vandaag naar het zuidwesten 

strekte, was Estella zetel van de koninklijke hoofdhouding. Estella dient 

bovendien als commerciële centrum voor het zuidwesten van Navarra. De 

mengeling van winkelbezoekers en Santiago-gangers geven het stadje een 

levendig karakter. Voornamelijk tussen drie pleinen: het plein van Santiago,  

het grote centrale plein de los Fueros en het kleine San Martín aan het einde 

van de voetgangersstraat en aan  de ander kant van de rivier de Ega. Aan dit 

laatste plein ligt het romaanse paleis van de koningen van Navarra, dat een 

museum van Navarrese kunst huisvest. Ernaast leiden trappen naar de 

opvallende kerk San Pedro de la Rua, met verschillende interessante elementen. 

Zie www.estella-lizarra.com 

Op de straat Paseo de la Inmaculada, evenwijdig aan calle Mayor en om de 

hoek van het pension is er behalve de fietsenwinkel ook een goede Chinees 

open vanaf  19.30 uur, en een winkel met internet (sp locutorio) tegenover.  

 



 

30 

 

 

Estella - Lekunberri 
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km  62 km,  1000m 

0.  Terug door Avenida Yerri naar het kruispunt aan het begin van 

Estella. Neem daar de NA 120 richting San Sebastian in stijging. 

3.8  RA richting Pamplona. 

4.5  LA richting Pamplona, Murugaren. Deze is de NA 700 waarop we 

blijven tot aan, 

17.5  LA naar Vidaurre, Anoz. Na enkele km gaan we door de dorpjes 

Vidaurre en Guembe, beide met drinkwaterbron en niet op de 

1:400.000 kaart.  

24.  Alto de Guembe op 920 m. 

28.  We blijven op de NA 720 fietsen. Even klimmen gevolgd door 

forse afdaling tot aan, 

38.  T-kruispunt bij Anotz. LA naar Irurtzun. 

44.5  Kruispunt in Irurtzun (gezellig terras net daarvoor). LA. Bij 

volgend kruispunt weer links en dan rechtdoor in afdaling richting 

Vitoria. 

45.5  We fietsen onder een snelweg. De weg maakt een bocht naar 

links. Eerste afslag RA en meteen links de NA 7500 in (bord dat 

Lekunberri aanwijst zien we pas even verderop). Begin klim naar, 

53.  Puerto de Zurrarrate op 780 meter.  

61.  Kruispunt in Lekunberri. LA door het uitgestrekte dorp. 

 

In Lekunberri 

Hostal Elosta.com  Alde Zaharra 44 (naast het gemeenteplein) T 948 604815 / 

627177915  € 60 

Hotel Ayestarán.com  Aan de weg midden in het dorp.  Onpersoonlijker maar 

met zwembad in de zomer. T 948 504127  € 80 
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In Leitza 

Hostal Jai-Alai. c/ Landabehikoa 23. T 948 510735  jai-alai.es  € 60  

Hostal Musunzar. Calle Elbarren 14 T 948 510607/ 475  € 50 

Leitza is wat knusser en levendiger dan Lekunberri. 

 

 

Onderweg 

De rit begint met een eerste klim op drukkere weg maar wordt snel gevolgd 

door een aangenaam gemengd landschap van bos, landbouw en weiden. 

Opvallend zijn de asperges plantages. De stengels die in het voorjaar niet 

geplukt zijn groeien in de zomer tot tamariskachtige struiken.   

 

In deze rit en vooral na de pas van Guembe is aan het groen te merken dat we al 

definitief  in noord-Spanje zitten. De plantengroei is vergelijkbaar  met die van 

het meest van west-Europa. Tussen de puerto de Zurrarate en Lekunberri zou 

men, fietsend tussen heggen en weiden, zich eerder ergens in Engeland dan in 

Spanje wanen.      

 

Lekunberri (800 inw.) heeft een wat vreemd uiterlijk. In plaats van blokken van 

huizen bestaat het dorp uit losstaande grote huizen, zogenaamd caserones. 

Deze  vierhoekige huizen staan op vrij regelmatige afstand van elkaar, en lijken 

toch klein in het langwerpige, vlakke dal, zo dat men het gevoel heeft een 

schaalmodel te beschouwen.  

 

Net als we de hoofdstraat/weg door Lekunberri bereiken zien we het vroegere 

station van de trein die dit dal met de kust verbond en welke spoor vandaag een 

vía verde vormt (zie volgende rit). De vía verde is tot aan Leitza op 

verschillende punten onderbrokken waardoor onze volgende rit gewoon over de 

weg begint, maar het is misschien interessant de winkel in het voormalige 

station te bezoeken, met wat tentoonstellingen over de natuur en traditionele 

menselijke activiteiten in de streek.     
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Lekunberri - San Sebastián 
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 Na dertien km in deze rit dient een keuze te worden gemaakt:  links voor 

het traject over een vía verde die hieronder is beschreven. Voor alles asfalt 

kies rechts naar de Puerto de Usateguieta en daar  links over de weg die 

langs de rivier de Urumea tot aan Hernani volgt. In Hernani kunt u ook de 

stoptrein naar San Sebastián-Irún nemen. Deze asfalt alternatief  is ook 

mooi maar aanzienlijk zwaarder:  ca. 55 km en  800m 

 

km  40 km,  350m 

0.  We fietsen tot aan een rotonde aan de andere kant van Lekunberri, 

gaan tegenover de NA 1300 in en dan, vijfhonderd meter 

verderop, schuin naar rechts. 

7.  Puerto de Huici, op 800 meter. 

13.  Y-splitsing in Leitza. Links naar de Via Verde. U fiets even 

verderop Leitza uit op de carretera de Tolosa, tevens de 

aansluiting met de snelweg naar San Sebastian.  

15.5  Schuin naar rechts richting Berástegui op de NA 1320. Na 

honderd meter klimmetje, achter een huis, RA. Er is een y-

splitsing. Volg rechts richting 'sidrería'. U sluit meteen aan met de 

Vía Verde del Plazaola, LA. 

 

Dit soort fietspad is aangelegd op een oude spoor die de productie 

van mijnen tot aan de kust vervoerde. De afname van de 

mijnproductie en concurrentie van het vervoer over de weg 

maakten de spoorweg in de jaren-40 onrendabel. De vía verde   

voert diep door loofbossen in het onbewoonde dal van de rivier de 

Leitzaran. Het meest van de twintig km is onverhard; er zijn veel 

tunnels zonder verlichting, al zijn ze nergens meer dan een paar 

honderd meter lang waardoor nergens meer dan enkele meters in 
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het donker hoeft te worden gefietst/gelopen; er zijn zelfs bij droog 

weer regelmatig plassen en water die uit het dak van de tunnels 

druppelt. Met een hybride is echter minstens 95% van het traject te 

fietsen en eigenlijk 100% met een mountainbike.   

 

36.  Begin van de 'normale' weg schuin naar links. Na een steil halve 

km leidt deze in afdaling tot aan het spoor in Andoain. RA.  

39.  Treinhalte van Andoain centro. Neem aan de overkant de trein 

richting Irun tot aan San Sebastian. Meestal is deze halte 

onbemand, tickets koopt u van de conducteur in de trein. Fiets 

gratis mee. Profiteer van het wachten om de fiets van mogelijke 

modder schoon te maken.  Helpt tot een betere receptie in de 

accommodaties van San Sebastian. 

 

U kunt uiteraard ook in de trein blijven zitten tot aan Irún, of als u 

meteen via de Jaizkibel naar Fuenterrabía wil fietsen: in het 

station Herrera afstappen, naar de overkant de voetgangers volgen 

tussen een weg en haven opslagplaatsen en schuin naar rechts 

door Pasaia de San Pedro tot aan het bootje naar Pasaia Donibane  

–zie volgende rit-  

 

 

In San Sebastián 

HostalAlemana.com Calle San Martín 53 Op honderd meter van de grote strand 

playa de la concha.  € 95  T 943 462544 Bicis en parte de atrás de la cocina ó 

en garage.  

Hotel Terminus.org   Avenida de Frandia 21.  Naast het treinstation: op vijftig 

meter van waar de stoptrein van Andoain/Hernani aankomt.  Eigenlijk is het 

een vroegere station gebouw en de bar is nog steeds die van het station. Fietsen 

in vroegere eetzaal (sp.bicis en el comedor –in 2003 was de eetzaal 'even' 

buiten gebruikt en bij mijn tweede bezoek in 2007 nog steeds) Tel 943 291900  

€ 90  

Hospedaje Bretxa. Vier kamers met twee badkamers/wc in de gang. Fietsen in 

gesloten ingang. Calle Fermín Caletón 5 tweede verdieping. In de oud centrum 

parte vieja van de stad T 943 430470  € 48   
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San Sebastián  (baskisch Donostia)  240.000 inw. 

In tegenstelling tot andere Spaanse steden, San Sebastián heeft de laatste 

decennia meer in kwaliteit dan in omvang gegroeid. Het is een fraaie stad met 

mooie gebouwen en boulevards waar plezierig is rond te wandelen en fietsen. 

De stad ligt aan zee tussen drie bergjes: aan het zuidwesten monte Igueldo, in 

het midden monte Urgull, en naar het noordoosten monte Ulía. Tussen Igueldo 

en Urgull liggen de stranden van Ondarreta en la Concha, en tussen Urgull en 

Ulía het strand van Zurriola. De working class mag zich pas uitsloven bij de 

haven van Pasajes/Pasaia, verder naar het noordoosten, tussen monte Ulía en de 

berg de Jaizkíbel die we in de volgende rit beklimmen. 

 

Het treinstation waar we aankomen ligt naast de rivier de Urumea. Deze rivier 

mondt uit bij de middelste bergje, monte Urgull, bij de parte vieja.  Deze oude 

deel van de stad heeft sfeervolle nauwe straten vol bars en mag zich wel de 

wereldhoofdstad van de tapas noemen ( hier spreekt men eerder van  pinchos   

–nl. met stokjes doorgeprikte hapjes)  Ook het bezoek aan een sidrería is aan te 

raden, bv Sagastibeltza in calle San Bartolomé 32, bij het hostal Alemana.  Zie 

www.donostia.org 

 



 

35 

 

San Sebastián - Hendaye 
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 Ook wie van Bilbao terugvliegt kan met de fiets even de Euskotrein van 

midden in San Sebastián naar Hendaye nemen (vraag voor het station aan 

de andere kant van de rivier ten opzichte van het Renfe station, €3 fiets 

gratis) en in de tegenovergestelde richting deze 'laatste hoera' fietsen. 

 

 Eten 's middags of 's avonds is gezelliger en goedkoper naast het haventje 

van Fuenterrabía. Voor slapen lijkt me Hendaye beter. In Fuenterrabía 

weinig hotels en vooral van de luxe categorie.   

 

 

km  25 km,  550m 

0.  Fiets van het station/hotel richting zee. 

0.3  Kruispunt. Neem schuin naar rechts de brede calle Miracruz.  

1.  Miracruz wordt vanzelf de N-1 naar Irún. Een drukke weg maar 

met een beetje geduld is het prima fietsen op de stoep. 

3.5  Als de N-1 begint af de dalen, volg borden schuin naar links om 

een een rotonde naar Pasaia/Pasajes, verder afdalend. 

4.  Bij tweede rotonde volg tegenover bord naar Pasaia de San Pedro. 

Fiets naar de andere kant van dit havenstadje door Avenida de 

Pasaia met het water aan de rechterkant. 

6.  Pier van het bootje naar Pasaia Donibane (vraag als u het niet 

meteen ziet naar paso de barca a Pasaia Donibane) Het bootje 

vaart elke tien minuten over de smalle mond van de baai  € 1.5 

voor mens plus fiets. 

 

Aan de overkant fiets/loop naar rechts door het pittoresk dorpje 

Pasaia Donibane –zie http://www.etxekar.net/donibane-, onder 

een paar bogen, langs mooie kerk en al buiten het oude kern, nog 

rechtdoor langs het water met een klimmetje.  
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7.  U bereikt een soort fabriekachtige groot gevaarte aan de haven. 

Daarachter naar links begint de klim naar de Jaizkibel, een berg 

die ieder jaar in augustus centraal staat in de wielerklassieker 

clásica de San Sebastián.   

14.5  Alto de Jaizkibel, 455 meter. 

22.  Rotonde aan het begin van Fuenterrabía (bask. Hondarribia) 

Rechts naar Irún. Tweede uitgang naar de ouden kern op een 

heuvel en het vissershaventje. Derde uitgang naar en het strand.  

24.  Tussen het haventje en het strand bevindt zich het vertrekpunt van 

het bootje Fuenterrabía- Hendaye die ongeveer elke twintig 

minuten vanaf 10.00 uur vaart. € 1.5 voor mens plus fiets. 

 

Aan de overkant ga even naar links de hoek om en fiets langs het 

strand op de Boulevard de la Mer. Hotel Lafon op halve km. 

 

 

In Hendaye   

Hotel Lafon. Soort groot huis in de traditionele lokale stijl voor het strand. 

Correct, ontspannen en zonder kapsones € 75  t 00 33 559 200467  

Verder op dezelfde Boulevard de la Mer op respectivelijk nr. 29 en 3, met open 

terras: Hotelvalencia.net  t 00 33 559 200162 € 75 en  Uhainak.com  t 00 33 

559 203363 € 80   

 

In Fuenterrabía/ Hondarribia 

Hotel San Nikolas. Plaza de Armas 6. Aan het plein helemaal boven in het oud 

ommuurde stadje, tegenover het Parador. Fietsen in zaaltje beneden € 80 Tel 

943 644278  hotelsannikolas.com 

 

Fuenterrabía/ Hondarribia  15.000 inw. 

Het is moeilijk een andere plaats van de grootte van Fuenterrabía te vinden met 

drie buurten die zo duidelijk van elkaar verschillen. Het oud ommuurde stadje 

ligt op een heuvel, met op het bovenste punt een kasteel-parador. Tussen de 

muren en de massieve gotische en sober-renaissance gebouwen zijn er een paar 

aangename pleinen. Daaronder  naast de zee bevindt zich de marina, de 

commerciële centrum en haven met veel restauranten en levendige terrassen. 

Verder naar zee, al tussen de monding van de rivier en de open zee bevindt zich 

de buurt met de stranden en sportinstallaties. Richting binnenland ligt een 

vliegveld tussen Fuenterrabía en het grotere Irún, de plaats die de grens 

activiteiten voor zich neemt.  Fuenterrabía vormt  met Irun,  50.000 inw. en 

Hendaye 20.000 eigenlijk een aaneengesloten stad rond de monding van de 

rivier de Bidasoa.  Zie foto bv bij Hendaye.com  
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Terugreis 
 

1/  Met de vliegtuig vanaf Biarritz of Bilbao 

 
De wegen tussen Hendaye en Biarritz zijn druk tot mega-druk en met 

nauwelijks of geen zijstrook. Van San Sebastián naar Bilbao is fietsen science 

fiction...  Echter, met de trein gaat het prima (logistiek is Biarritz makkelijker) 

Hendaye - Biarritz 
Er is een regional trein met transport gratuit de velos ongeveer elke uur tussen 

station Hendaye (RA op een km vanaf het bootje) en Biarritz, duur ca. 30 

minuten.  Het station ligt op een paar km van de terminal. 

San Sebastian - Bilbao 
Er is een trein van Euskotrein (station midden in de Stad aan de andere kant van 

de rivier ten opzichte van her Renfo station) elke uur naar Bilbao. € 4.5  fiets 

gratis. Duurt wel ruim twee uur. Even voor Bilbao stop dit treintje in het 

voorstadje Sondika aan de andere kant van de terminal van het vliegveld 

Bilbao, maar dat ik week gaan alleen +/- snelwegen om de bannen heen naar de 

terminal. Beter is overnachten in deze boiende stad, met veel hotels van alle 

categorien in het centrum en dan met de bus naar het vliegveld. Deze bussen 

stoppen op de brede straat Alameda de Recalde, op twee blokken van het 

Guggenheim museum. Er is een bus elke 20 minuten. Een of twee fietsen gaan 

gratis mee in het midden gedeelte gereserveerd voor ook invalides en 

babywagentjes. Of anders doos vragen bij CiclosMaestre (zie fietsenmakers, 

dag vooraf bellen) en met fiets in doos met een taxi naar het vliegveld. 

 

 

2/  Met de trein  
Dit duur veel langer, vooral door de meerdere overstappen. Nachttreinen en 

sommige dagtreinen dragen fietsen tussen Hendaye en Parijs. U dient de fiets in 

te checken, rond € 15, in principe geen verpakking vereist.  Dan fietsen door 

Parijs naar Gard du Nord. 

 

 

3/  Met de auto vanaf de parking van het station Irún (zie aankomst) 
 

 

4/  Met de bus van Cycletours vanaf St.Jean Pied de Port 
Elke zaterdagavond tussen juni en eind augustus  vertrek een bus met 

fietsenaanhanger van St.Jean Pied de Port naar Nederland.  Zie bij 

www.cycletours.nl  

 



 

38 

Dit traject beschrijf ik niet in detail maar is redelijk rustig-aan te doen in een 

lange fietsdag of twee korte. In de Michelin kaart 1:150.000  nr 342  Pyrenées 

Atlantiques kunt u prima de mogelijke wegen zien. Meer info in o.a. pyrenees-

basques.com  Dit is het traject dat ik fietste, 

 

Rit +1:  Hondarribia – Irún – fiets voorbij Irún op de stoep tussen de rivier de 

Bidasoa en de drukke N 121A, in Behobia naar links grens en rivier over en 

meteen RA - net voor tunnel onder snelweg A63 LA naar Col de Courlecou – 

Col d' Ibardin – Bera de Bidasoa. RA, door het hele dorp en al aan de overkant 

van de rivier LA. Na honderd meter weer op de N 121A, begint schuin naar 

rechts bij een waterval een Via Verde ‘fietspad’ (in vrij slechte staat en bij 

regen veel plassen, met hybride stukjes lopen) tot aan Sunbilla en Donetzebe  – 

weer over de weg naar Irurita en net voor Elizondo overnachten in hotel Baztan  

€ 80, mooie zwembad in de zomer  T 948 580050   Circa 60 km en 900m 

 

Rit +2:  Elizondo – Col d' Yspéguy – St. Etienne de Baigorri – St. Jean Pied de 

Port. Overnachting bij hotel Ramuntxo binnen het oud stadje T 055 9370391    

€ 70  Ca. 40 km en 600m 
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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: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….... 

 

 


