
Fietstocht Lissabon – Sevilla, mei 2016. 
 

Dag 1. Lissabon – Mora (69 km) 

Met de trein van Lissabon naar Santarem (Regionale trein, elk uur van Lisboa 

Santa Apolonia om xx:45 en van Lisboa Oriente om xx:53). Reistijd ca 1 uur, 

kaartje EUR 7, fietsen gratis. Hierdoor vermijd je het wat saaie stuk oostelijk 

van Lissabon. 

Van Santarem naar het oosten via brug over de Taag (N114). Deze weg 5 km 

volgen tot in Almeirim. In Almeirim N114 volgen tot T-splitsing, daar linksaf (Rua 

5 de Outubro),  na 50m rechtsaf richting Fazendas de Almeirim (Rua Dionisio 

Saraiva). Hier eventueel ergens fourageren voor lunch. Deze weg (M578) 12 km 

volgen tot kruispunt. Op kruispunt rechtdoor, M578 vervolgen, die met wat 

bochten wat meer in zuidelijke richting verder gaat. Na 12 km Sao José de 

Lamarosa (hier is wel een cafe/bar waar je wat kan eten). Bij T-splitsing 

rechtsaf. Na 200m 2e straat linksaf richting Couco. Borden volgen richting 

Couco. Vlak voor lange lage brug over rivier(bedding) linksaf landweg op. Pad 

volgen tot plaatsje Santa Justa (pad loopt eerst recht langs de rivierbedding, 

gaat daarna wat naar links en slingert naar Santa Justa). Santa Justa doorrijden 

en dan rechtsaf slaan op grotere weg. Rivier oversteken en linksaf over N251 

richting Mora. Na 8.5 km, in flauwe bocht naar rechts, linksaf richting Mora. Bij 

splitsing na ca 3.5 km rechts aanhouden (Rua de Santo Antonio). Hotel Solar dos 

Lilases (mooi oud hotel met aardige eigenaar) ligt in het plaatsje na ongeveer 2 

km aan de linkerkant van de straat. Je kan mogelijk in het hotel eten (als je niet 

de enige gast bent), even van tevoren informeren. 

  

Dag 2. Mora – Evora (73 km) 

Goed fourageren voor vertrek, want we lunchen waarschijnlijk pas rond 14 uur 

(na 50 km). Rua de Santo Antonio uitrijden, dan rechtsaf (rua Caterina Eufemia). 

Weg volgen tot rotonde, daar rechtsaf (N2). N2 volgen in zuidelijke richting 

voor ongeveer 26 km, via Brotas (plaatsje voor koffie?) en Ciborro. Bij Sao 

Geraldo de N2 verlaten en linksaf slaan richting Gafanhoeira. Weg ongeveer 12 

km volgen, dan in Gafanhoeira linksaf richting Santa do Campo (niet naar 

Araiollos). Weg 10 km volgen, voorbij Santa do Campo, dan bij T-splitsing met 

N370 rechtsaf naar Araiollos (2 km). Lunch in Araiollos (bijv. restaurant O 

Alpendre, R. do Bairro Serpa Pinto, +351 266 419 024, of Cervejaria o 

Pelourinho, R. Cunha Rivara 9, +351 266 419 070). Plaats verlaten richting Evora 

(N370). Na ongeveer 800 m in Ilhas, in flauwe bocht naar rechts, 2e weg naar 

links (Rua da Bonavista). Deze weg ongeveer 600 m volgen tot een flauwe bocht 

naar links. Daar de verharde weg verlaten en rechtdoor rijden over onverharde 

weg (je ziet een kerk aan het eind van dit weggetje). Hier rechtsaf en 

vervolgens na 300 m linksaf. Na 400 m boerderij aan linkerhand, daarna rechtsaf 



op landweg. Dit is de Ecopista de Araiollos / Ecopista de Evora, een onverhard 

maar goed te berijden fietsroute over een oude spoorlijn. Dit fietspad volgen we 

helemaal tot in de buitenwijken van Evora. Als we bij een oversteekplaats met 

stoplichten rechts van ons een groot bord zien staan met richtingaanduidingen 

(IP2 Beja, N18 Estremoz etc), slaan we rechtsaf (Rua Bento de Jesus Caraça). 

Na 100m een rotonde, neem de derde afslag (Rua de Machede). Na een parkje 

aan je linkerhand kom je aan het eind van de straat op een vierkant pleintje, hier 

neem je de derde afslag (Rua da Misericórdia). Aan het eind van het straatje ligt 

het hotel schuin rechts voor je (Hotel Solar de Monfalim, Largo da Misericórdia 

1; leuk oud hotel). 
 

Dag 3. Evora 

Rustdag in Evora  

 

Dag 4. Evora – Monsaraz (68 km) 

N254 Noord-Oost. Na 6.5 km rechtsaf M526 richting Nossa Sra de Machede 

(5.5 km), bij Nossa Sra de Machede linksaf, bruggetje over, dan links aanhouden 

Rua de Evora, weg het dorp uit is CM1095 richting Montoito (22km). Bij splitsing 

na 8 km linksaf richting S. Suzanna en S. Vincente de Valongo, na 700m rechtsaf 

richting S. Vincente de Valongo en Montoito (CM1095). Na 500m gehuchtje Sao 

Domingo de Ordem. CM1095 blijven volgen, kruis oud spoorlijntje, daarna beekje. 

Bij splitsing richting Montoito. Weg wordt CM1095-1. Na 500m kasteel aan de 

rechter kant. Na 4.5 km Montoito. Hier lunchen? (Restorante A Lareira, Rua 

António José de Almeida 50, +351 266 597 291). Bij rotonde ten zuiden van het 

dorp in westelijke richting naar Aldeias de Montoito  (2 km), dit dorp verlaten in 

noord-oostelijke richting. Weg vervolgen, na 7.5 km bij splitsing links aanhouden 

richting Pias. Bij rotonde richting Aldeia de Venda. Steek de N255 over, links zie 

je een tankstation aan de overkant van de weg. Weg volgen voor circa 2 km tot 

T-splitsing, hier rechtsaf. Na 5 km Seixo, hier rechtsaf richting Motrinos 

(CM1114). Na 9 km Motrinos, hier linksaf richting Outeiro en Barrada. In Outeiro 

(3 km) rechtsaf richting Telheiro. In Teilhero schuin links aanhouden, staat komt 

uit op doorgaande weg (M514), deze weg volgen (bocht naar links). Bij rotonde 

rechtdoor richting Centro Nautico. Verharde weg volgen, buigt met flauwe bocht 

naar rechts. Na 1km linksaf richting Monte Alerta (Turismo Rural). Lekker eet je 

bij O Alcaide (1.3 km). 

 

Dag 5. Monsaraz – Moura (86/83/55 km) 

Terug naar de M514 en in westelijke richting naar Reguengos de Monsaraz (19 

km). Fourageren! Plaats verlaten in zuidoostelijke richting via CM1130. Wordt 

half verharde weg, maar goed berijdbaar. Na 9 km plaatsje Campinho. In 

plaatsje links aanhouden (R. Nossa Sra. Das Dores), hier zou een koffietentje 



moeten zijn (Monte d’Acorda, R. da Ribera). Na eventuele koffie plaatsje 

verlaten in zuidwestelijke richting via R. da Ribera en R. de Santo Antonio 

(CM1129). Na 4 km op rotonde linksaf richting Moura en Amieira (N255). Na ca 9 

km rechtsaf naar Portel, en na 100m linksaf naar plaatsje Amieira. Koffie/lunch 

(o Aficionado?). Via zuidelijke richting terug naar N255. Na ca 3 km (bij kmpaal 

75) landweg linksaf (dit is een afkorting naar N384). Bij T-splitsing rechtsaf, 

dan rechtdoor richting een huis. Links om het huis heen, en dan rechtdoor. 

Komen langs Restaurant Mundo Rural (schijnt aardig te zijn). Op N384 linksaf in 

zuidoostelijk richting Alqueva en Moura. Na 4 km Alqueva, hier zijn een paar 

restaurantjes en/of koffietentjes en een bakker.  

 

Routealternatief 1 (86/83 km) 

Op rotonde rechtsaf M519 naar Marmelar en Vidigueira. Na 5 km op T-splitsing 

rechtsaf naar Pedrogao, Marmelar en Vidigueira. Na 8 km linksaf naar Pedrogao. 

Na 5.5 km op T-splitsing linksaf (N258). Door of langs Pedragoa (naar keuze). 

Vanaf Pedragoa N258 volgen naar Moura voor ca 17 km. Vlak voor kmpaal 51 

linksaf landweg op door olijfgaard (Vale Carvao), hek staat meestal open. Pad 

volgen (na 50m rechts aanhouden) voor 1.5 km, langs waterbekken rechts, dan bij 

boerderij op splitsing rechtsaf. Weg wordt beter.  

Routealternatief 1a (86 km) 

Deze weg circa 4 km volgen tot stadsgrens Moura (witte muurtje en grote 

opslaghal links, en je rijdt tegen torentje met elektriciteitsdraden aan), dan 

scherp linksaf. Horta de Torrejas (onze Turismo Rural) is aangegeven. 

Routealternatief 1a (83 km, misschien wel even aankondigen dat je dit doet 

want je komt in de achtertuin van de Turismo Rural aan)  

Deze weg circa 2.5km volgen, dan linksaf tegenover vervallen fabriek 

(watermolen?), dan na 250m rechtsaf door olijfboomgaard lopen (je ziet de 

Turismo Rural in de verte liggen), bruggetje over en dan kom je in de tuin uit 

achter het zwembad. 

 

Routealternatief 2 (55 km) 

Blijf  N384 volgen, volg borden Moura. In Moura borden volgen richting Horta de 

Torrejas (onze Turismo Rural).  

 

Horta de Torrejas is een paradijselijk plekje met prachtige tuin, heerlijk 

zwembad en ontzettend aardige mensen; en een heerlijk ontbijt. Je kan 

eventueel gebruik maken van de keuken. Geen straf om een dag je te verblijven!  

Aardige restaurantjes in Moura: Taberna do Liberato en O Vermelhudo. 

 

Dag 6. Moura 

Rustdag in Moura.  



  

Dag 7. Moura - Encinasola (62/68 km) 

Routealternatief 1 (62 km) 

Verlaat Moura in zuidelijke richting via de N255 richting Serpa, dan N258 

richting Barrancos (49 km). Safara (na 22 km) is een aardig plaatsje voor koffie. 

Barrancos is groter en heeft een paar restaurants (bij Restaurante Esquina eet 

je prima). Bij Barrancos gaan we Spanje in, richting Encinasola (HU9101). Paar 

steile stukken. Hotel Rincon del Abade (degelijk hotel waar je best goed eet) ligt 

rechts aan de doorgaande weg (HU9101) richting Higuera la Real. 

 

Routealternatief 2 (68 km) 

Verlaat Moura in zuidelijke richting via de N255 richting Serpa, dan N251-1 

richting Sobral da Adiça (20 km, zou een plaatsje kunnen zijn voor koffie). Hier 

linksaf richting Safara, dan na circa 9 km rechtsaf richting Santo Aleixo da 

Restauração, dan borden volgen richting Barrancos. Barrancos is een grotere 

plaats en heeft een paar restaurants (bij Restaurante Esquina eet je prima voor 

weinig geld). Bij Barrancos gaan we Spanje in, richting Encinasola (HU9101). Paar 

steile stukken. Hotel Rincon del Abade (degelijk hotel waar je best goed eet) ligt 

rechts aan de doorgaande weg (HU9101) richting Higuera la Real. 

 

Dag 7. Encinasola - Alajar (51 km, 1070m, 819m) 

Vanaf hotel even terugfietsen richting Portugal, dan na 300 m linksaf H211 

richting Huelva Valencia. Deze weg volgen voor 23 km, dan rechtsaf op N435. Na 

4 km rechtsaf HU 9104 naar La Nava. We rijden het dorpje door voor koffie, 

dan weer in zuidelijke richting terug naar de N435.  

N435 3.5 km volgen, dan, in flauwe bocht naar rechts, rechtsaf bruggetje over 

(staat niks aangegeven, maar er staat een voorrangsbord (witte pijl naar boven, 

rode pijl naar beneden). Weggetje 2.5 km volgen tot N433, dan rechtsaf (8 km) 

tot afslag linksaf HU8109 naar Los Romeros (4 km). 

Na Los Romeros 3 km verder, dan rechtsaf op N435. Na 500m linksaf naar 

Aracena (HU8105). Na 8 KM rechtsaf naar Alajar. Na restaurant El Corcho 

rechtsaf, dan na 60 m linksaf (C. San Marcos), dan na 50 m rechts aanhouden. 

Hotel Casona de Duende na 80m aan de linkerkant.  

 

Dag 8. Alajar – Almaden de la Plata 68/85 km  

Routealternatief 1 (68 km, 1052m, 1172m) 

Vertrek vanuit het hotel in noordwestelijke richting. Na 50m rechtsaf (calle 

Romeral), na 100m links (calle Reina de los Angeles), na 200m linksaf (calle Arias 

Montano). Bij T-splitsing rechtsaf richting Aracena. In buitenwijk van Ararcena 

bij bord “todas direciones” op de rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde 

linksaf (3/4), calle Tenerias. Na 600m rechtsaf richting Sevilla. Je komt nu op 



de N433. Volg de N433 in westelijke richting voor 15 km (even van de weg af en 

door Valdezufre rijden voor koffiestop?), dan rechtsaf en onder de weg door 

richting Zufre, mooi plaatsje bovenop een heuvel (lunch in El Llano?). A461 

vervolgen, kruis de N630 en onder E803 door. Weg wordt HU9116, weg wordt 

SE6405, na 14 km Almaden de la Plata. In het dorp doorrijden tot op pleintje 

(Plaza de la Palmera), voor Bar la Morena rechtsaf. Na 100m scherp links (calle 

Antonio Machado), hotelletje El Romoral bevindt zich na 20m rechts. Eten doe je 

het best bij Casa Concha (schuin aan de overkant). Ontbijten doe je het best op 

z’n Spaans bij een cafe. 

  

Routealternatief 2 (85 km, 1495m, 1615m) 

Vertrek vanuit het hotel in noordwestelijke richting. Na 50m rechtsaf (calle 

Romeral), na 100m links (calle Reina de los Angeles), na 200m linksaf (calle Arias 

Montano). Bij T-splitsing rechtsaf richting Aracena. In buitenwijk van Aracena 

bij bord “todas direciones” op de rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde 

rechts aanhouden (calle Tenerias). Bij volgende rotonde rechtdoor richting 

Campofrio (A479). Na 20 km Campofrio rechts laten liggen en bij splitsing 

linksaf richting Zufre (mooi plaatsje bovenop een heuvel, lunch in El Llano?). 

A461 vervolgen, kruis de N630 en onder E803 door. Weg wordt HU9116, weg 

wordt SE6405, na 14 km Almaden de la Plata. In het dorp doorrijden tot op 

pleintje (Plaza de la Palmera), voor Bar la Morena rechtsaf. Na 100m scherp links 

(calle Antonio Machado), hotelletje El Romoral bevindt zich na 20m rechts. Eten 

doe je het best bij Casa Concha (schuin aan de overkant). Ontbijten doe je het 

best op z’n Spaans bij een café. 

 

Dag 9. Almaden de la Plata – Cazalla de la Sierra (45 km, 680m, 573m) 

Plaatsje uitrijden in westelijke richting (A8175), dan na churrosstalletje 

rechtsaf richting Centro do Visitantes. Weg wordt goed berijdbare landweg. 

Deze landweg 15 km volgen (we passeren na 5 km het Centro do Visitantes), dan 

bij splitsing schuin links (rechtdoor meestal afgesloten met hek). Weg gaat over 

stuwmeer, daarna linksaf. Eerst een lange steile klim van een kilometer of 6, dan 

na circa 10 km rechtsaf op verharde weg, deels in slechte staat (A450). Na 7 km 

op T-splitsing links aanhouden, na 4 km T-splitsing rechts aanhouden. Na 1 km 

rechtsaf richting El Pedroso en Sevilla. Na 500m op rotonde linksaf (3/4). 

Posada del Moro (fraai hotel met zwembad) na 200m aan de linkerkant. Om te 

eten: Agustina is een prima tapas restaurant (Michelingids vermelding), ook leuk 

is Meson la Bolera (kun je lekker buiten zitten).  

 

Dag 10. Cazalla de la Sierra 

Rustdag. Als je puf hebt: Las Laderas is een mooie wandeling van zo’n 3 uur, 

begint bij de Fuente del Chorrillo (aan het eind van calle Parras en calle del 



Azahin). Er zijn ook mooie fietstochten te maken in de omgeving (zonder 

bagage!). 

 

Dag 11. Cazalla de la Sierra – Sevilla luchthaven (74 km, 334m, 878m) 

Veel afdalen deze dag. Verlaat Cazalla in zuidelijke richting en neem de A432 

richting Sevilla. Na 34 km links aanhouden, richting la Cantillana. Rijd in la 

Cantillana rechtdoor tot stoplicht, daar linksaf (Avenida Pio XII). Na 100m 

rechtsaf (Guardia Civil aan je linkerhand). Volg deze weg voor circa 4 km (na 

circa 2 km steek je de Guadalquivir over), dan bij rotonde rechtsaf (hostal aan 

linkerhand). Dit is de A8005. Na ruim 12 km kruis je de Arroyo Almonazar. Kort 

daarna, na kmpaal 9, linksaf. Deze weg voor 1.3 km volgen, tot aan breed 

irrigatiekanaal. Voor de brug rechtsaf, dit pad langs het kanaal ongeveer 6 km 

volgen (het kanaal aan je linkerhand houden). Op een gegeven moment ga je een 

Coca Cola reclamezuil zien, dan zit je goed. We zijn nu vlakbij het vliegveld. Aan 

het einde van het pad linksaf over het kanaal, dan na 100m rechtsaf op 

zandweggetje. Door tunneltje onder de Autovia A4 door (in tunneltje kan water 

staan), dan nog 800m langs het kanaal dat nu aan je rechterhand loopt. Je kruist 

een weg en die ga je op door linksaf te slaan en na 200m rechtsaf de weg op te 

gaan. Na 1.5 km ben je op de luchthaven. 

N.B. Je kan natuurlijk ook via Sevilla gaan, maar dan is het 15 km of zo langer. En 

verder kun je, als je de route wilt bekorten, onderweg op verschillende plaatsen 

de regionale trein pakken (“Cercanias de Sevilla”, lijn C1 of C3, fietsen gaan 

gratis mee) naar Sevilla Santa Justa.     

 

Kaarten: 

Michelin 578 (Andalucía) 1:400.000 

Marco Polo Algarve/Portugal Sud 1:200.000 


