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Vliegveld Alicante – Alicante met de trein (vanaf station Torrellano,  

fiets mag mee) 

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

naar links. Na ongeveer tweehonderd meter langs de parkings, LA weer zo'n 

tweehonderd meter langs de parkings. Eens voorbij de parkings en net  voorbij 

de in- en uitrit naar de grote weg Elche-Alicante bevindt zich, schuin naar 

rechts, de weg naar het dorp Torrellano (goed kijken en even zoeken/vragen: 

'carretera local por los parkings, no la nacional, a Torrellano')  Het begin van 

deze weg is nogal verborgen en bord kijkt naar de andere kant, maar bestaat 

echt, zie beeld beneden. Gaat ook langs de long term parking en autohuur als 

Acua-car, Roberto en EcoParking. Je fiets over deze met de snelweg en, ietsje 

verderop, ook het spoor aan de rechterkant.    
 
In drie km bereikt je een rotonde. Eerste uitgang RA naar het dorp, je ziet het 

statioontje van Torrellano aan de rechterkant. Er is een trein elke uur van 6 tot 

23 uur. Zie op renfe.com Kies cercanias murcia/alicante. In een klein half uur 

komt de trein in Alicante. 

 
 

In Alicante onder vele andere 

Tryp Ciudad de Alicante. c/Gravina 9 Tel 965 210700  In het oude kern, op een 

paar honderd meter van stadshuis en strand. Eigen parking. € 80 
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Alicante - Casa del mundo bij Tibi 
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 Op de detailkaart van de website staat nog het traject vanaf het vliegveld 

direct naar Agost-Tibi maar het leek me minstens even goed eerst in 

Alicante te overnachten. Om de naam van de route eer te doen en omdat 

Alicante (inw. 300,000) een mooie stad is met genoeg te zien en doen. 

Zoals het kasteel bezoeken, door de stratjes tegen de heuvel van de oude 

kern of  haven te wandelen of gewoon een paar uur op strand te brengen.  

 

 Dan een onderhoudend begin van de tocht met een rit die uit drie 

duidelijke delen bestaat: fietspaden/stroken door de stad en buitenwijken, 

het bijzonder via verde fietspad langs dorre berghelling en over kloven, en 

al voorbij de eerste bergpas, het laatste stukje meteen bosrijker en groener.  

 

km  46 km, 700m 

0.  Vanaf het stadshuis van Alicante, op plaza del Ayuntamiento, volg 

de fietsstrook getekent op het asfalt door calle Rafael Altamira. 

Voorbij een eerste grote straat en park. 

1.  Bij tweede brede straat, RA op promenade in het midden. Tot een 

voorbij een rondpunt met steenkruis en verder to grote rotonde 

met monument: het ... 

1.6  Plaza dels Cavalls/Luceros LA en eerste RA: calle Tucuman in 

stijging. 

2.5  LA en naar rechts buigend verder op Conde de Soto Ameno, 

vervolg door de brede laan Avenida Doctor Rico. 

3.5  Vanaf hier volgen we fietsbordjes die naar de universiteit van 

Alicante wijzen: aan de overkant van Doctor Rico en na links en 

rechts zwerven, de calle Teulada in. Op fietspad evenwijdig aan 

deze, verder om grote rotonde steeds in noorwestelijke richting.  
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8.  Fietspad gaat onder rondsnelweg van Alicante. We houden 

dezelfde richting met de universiteit aan onze rechterkant. 

Let op: bij rotonde ruim een km verder, fietspad draait naar rechts 

maar dat is niet onze richting. Over weg en tussenberm stappen en 

fietspad aan de overkant vervolgen, over andere uitgang en dan 

evenwijdig aan de snelweg A-77ª richting Alcoi. 

11.5  De A-77ª bereikt een andere snelweg, de A-70 Op dit punt gaat 

het fietspad links onder deze laatste. Neem een andere fietspad dat 

langs de kleinere weg CV-824, de carretera de Alcoraya, vervolgt 

in westelijke richting. Er zijn al bordjes die naar onze Via Verde 

del Maigmó leiden. 

14.  RA de carretera de Verdegas in. Blijf op deze en negeert een 

bordje even verderop die links naar de ViaVerde Maigmó wijst 

(twee km langere route op onverharde weg)  

15.5  Brug over snelweg A-7 (nog niet in sommige karten) Midden in 

de afdaling aan de andere kant van de brug, LA de Camino rio 

Segre Segre in. Even verder wordt deze Camino del rio Segura. 

16.  Y-splitsing. Neem links (dus niet over het spoor) Een weggetje die 

tussen boomgaarden slingert, een huis rechts laat staan en wat 

stijgt. 

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

een pad in met oppervlak van iets roodachtig aarde.  

17.  Pad gaat onder spoor heen. LA lopend-fiets duwend op pad in 

slechte staat evenwijdig aan spoor. Deze draait rechts langs twee 

of drie huizen.  

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

staan. Kleine kloof in en weer uit. We bereiken het nu niet meer 

gebruikt statioontje van Agost (het dorp zelf ligt drie km verder op 

asfaltweggetje die hier begint) 

18.  Vanaf statioontje onverharde weg langs het huidige spoor in 

dezelfde richting volgen. Het begin van de Via Verde del Maigmó 

die even verder naar rechts weg van het huidige spoor draait. 

Verder op deze Via Verde, een soort fietspad op oude spoor met 

een semiverharde opervlak waar soms opletten is door losse 

steentjes maar wel prima te fietsen met MTB of hybride. 

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

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

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

40.3  RA de 'camino de servicio' in. Deze kleine weg, de CV815 (niet 

op de kaart) loopt evenwijdig aan de snelweg maar hoger op de 

helling. Vanwege de snelweg die tussen zit, is het stukje van hier 
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naar Casa del mundo een beetje om, 

43.5  RA de snelweg onderdoor (bij km-paal 14 van de CV815) . Uit de 

tunnel LA (weggetje volgen) tot leeg industrieterrein, hier RA in 

afdaling. Na 700 m  T-kruispunt. LA richting Castalla (dus niet 

richting Tibi) op de  CV805. 

45.5  Bij wit huis aan de rechterkant, LA onverharde weg in. Casa del 

Mundo op driehonderd meter. 

 

Casadelmundo.nl   

Nederlandse stel heeft hier tussen de boomgarden een soort dorpje opgezet van 

mooie thema-woonwagens die als kamers dienen. Ontbijt en eten in zaal of 

patio van hun oud landhuis, zwembad  t 676 278480  

 

Uit  casa del mundo sla je op de weg RA en sluit je aan in anderhalf km met de 

routebeschrijving naar Tibi en verder. 

 

In Agost  

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

€ 50  Beheerders Loli en Felip (ze wonen ernaast) Reserveringsmailtje 

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

rond een binnenhofje 

 

Via Verde del Maigmó 

Dit soort fietspad is aangelegd op een spoortracé. Het was aangelegd in de 

jaren-20 van de twingstigste eeuw om de industrie in de buurt van Alcoi een 

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

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

betekenden dat dit spoor nooit in gebruik kwam,   

 

Er zijn vier langere tunnels zonder verlichting waar een zak/kop lantaarn  mee 

handig kan zijn maar niet noodzakelijk. Zonder licht hoeft je in elke zo’n 

honderd meters in het donker te lopen als je voorzichtig bent. 

 

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

Alicante/V.V.de%20Maigm%F3 
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Kaart, part 1: stadshuis Alicante – begin via verde, 
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Kaart, part 2: via verde 
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Kaart, part 3: eind via verde – Casa del mundo 

 


