Uw fietsvakantie
Spanje
Dwars door de Siërra d´Aitana
Niveau 7/8

Karakter van de reis
Iedereen kent wel de Costa Blanca, waar de amandelbloesems het landschap in het vroege
voorjaar wit kleuren. Veel minder bekend is het achterland, waar kleine bergketens en
prachtige valleien elkaar afwisselen. Dit imposante Spaanse natuurgebied Siërra Aitana is
uitermate geschikt voor prachtige fietstochten. Niet voor niets bezoekt de organisatie van de
Vuelta dit decor in de Ronde van Spanje en rijden in de wintermaanden de meeste
profploegen hier hun trainingsrondjes.
U kunt elke dag kiezen uit twee afstanden. Neemt u de langste afstanden dan zit u al snel
aan ± 2000 hoogtemeters per dag. Geen reis voor watjes dus! De reis is verdeeld over drie
verschillende accommodaties en uw bagage wordt vervoerd. Een rustdag inlassen is
daardoor mogelijk. Een geweldig training voor een evenement zoals bijvoorbeeld “De
Dolomieten Marathon” of “Marmotte”.

Niveau
Niveau 7: Uitdagend
Tochten met een uitdagend karakter. Etappes van 70 tot 100 km door heuvellandschap en
bergen, met elke dag een behoorlijk aantal hoogtemeters. Voor de geoefende fietser met
ervaring in de bergen. Geschikt voor racefietsen met bergverzet of triple.
Niveau 8: Pittig
Tochten voor de getrainde renner met bergervaring. Door middel- of hooggebergte en met
etappes van gemiddeld rond de 100 km. Geschikt voor racefietsen met bergverzet of triple.
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Dagprogramma:
Dag 1
Aankomst Alicante en transfer naar Castalla.
Dag 2
Rondrit Siërra de Fontanella 75 / 115 km
Al na en paar kilometers begint de klim naar de Puerto de Onil (1036 m.), in iets meer dan 5
km klimt u van 670 m naar deze hoogte. U fietst door een gebied met natuurlijke schoonheid
van pijnbomen, lavendel- en zonnebloemvelden. Na een lange afdaling (9%) komt u bij
Banyeres de Mariola, het hoogst gelegen dorp van de provincie Alicante. De kortste route
gaat dan direct via Biar weer terug naar Castalla via de Puerto de Biar (810 m). Biar oefent
een grote aantrekkingskracht uit vanwege zijn adembenemende landschappen. Neemt u de
langste afstand dan staat u nog de klim over de Siërra de Solana te wachten via de CV 657
naar een hoogte van 996 m. Als slot van deze rit beklimmen we Xorret de Catí die zowel
berucht als beroemd is. Niet voor niets is deze puist elk jaar de finish van een Vuelta etappe.
De beklimming van Xorret de Catí is voor een berg van de eerste categorie helemaal niet
lang, met slechts 3,8 kilometer. De klim is echter supersteil met een gemiddeld
stijgingspercentage van maar liefst 11,6 procent. De eerste kilometer valt nog mee, met
slechts 8,2 procent. Vooral de derde kilometer is loodzwaar, met een stijging van 14,5
procent. Het steilste stuk gaat ook nog eens tot 22 procent.
De hoogtemeters die u in deze rondritten kunt afleggen zijn respectievelijk 1400 en 2200
meter. Een mooi begin voor deze eerste fietsdag in Spanje.

Dag 3
Rit Castalla – Muro de Alcoy 85 / 110 km
De rit van Castalla naar Muro de Alcoy gaat eerst via Alto de Tibi (710 m) daarna langs een
prachtige bergrand met uitzicht op zee richting Xixona, de stad die bekend staat om zijn
nougat (turrón). Vanuit Xixona beklimt u de Port de la Carrasqueta (1020 m) een berg die
ook jaarlijks wordt opgenomen in het parcours van de Vuelta. Vanaf Xixona is de La
Carrasqueta 19.6 km lang. Over deze afstand overbrugt u 788 hoogtemeters. Het
gemiddelde stijgingspercentage van de klim is bijgevolg 4 %. Bij het passeren van de A7 rijdt
u Parc Natural de la font Roja binnen, één van de best bewaarde natuurgebieden van
Spanje. Direct in het park begint u met een steile klim naar Ermita de Sant Antoni (1000 m),
daarna vervolgt u de weg dwars door het natuurgebied. Na de CV 795 komt u in een ander
natuurgebied, Siërra de Mariola, hier begint een klim naar 900 meter hoogte. Via Bocairent,
wat zeker een bezoek waard is, fietst u via prachtige bergdorpjes naar Muro de Alcoy.
Inmiddels bent u weer gezakt naar zo´n 300 meter hoogte. In deze rit legt u ruim 2000
hoogte meters af.
Dag 4
Rondrit via Pego 90 / 120 km
Vanuit Muro de Alcoy maakt u twee rondritten, de eerste rondrit voert u langs een gebied wat
de kersenstreek genoemd wordt, een overweldigende natuur met prachtige vergezichten
waarbij u nauwelijks verkeer tegenkomt. Eerst voorbij Planes, met zijn prachtig stuwmeer,
klimt u langs de Siërra de la Forada tot zo´n 600 meter. Dan daalt u zo´n 25 km langs
pittoreske bergdorpjes tot in Pego met zicht op de vallei “Vall de Gallinera”. Na Pego gaat u
via Sagra, Tormos en Orba naar Parcent, daar begint u aan de Coll de Rates (628m). Coll de
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Rates is 6 km lang. Over deze afstand overbrugt u 335 hoogtemeters. Het gemiddelde
stijgingspercentage van de klim is bijgevolg 5.6 %. Daarna gaat u wat op en neer langs
authentieke bergdorpjes terug naar Muro de Alcoy. U maakt deze dag zo‟n 1550 of 2300 hm.
Dag 5
Rondrit via Xàtiva 85 / 120 km
De tweede rondrit vanuit Muro de Alcoy begint met de beklimming van de Puerto d´Albaida
(620 m). Dan daalt u af tot in het stadje Xàtiva, een plaatsje dat nog een beetje de oosterse
sfeer van de islamitische periode heeft behouden en zeker een bezoek waard is. Vanuit
Xàtiva fietst u tussen de sinaasappelboomgaarden naar Simat de Valldigna, waar u vlak voor
deze plaats nog een pittig klimmetje krijgt. Na Simat de Valldigna komt er een lange en
pittige klim met schitterend uitzicht, via de CV 675 naar Barx, ± 350 hoogtemeters. Na een
prachtige afdaling kunt u zich opmaken voor de finale van deze rit, de beklimming van de Col
Azafor (550 m). De klim is ± 5 km met percentages van 12 – 20% !! Afdaling met zicht op de
valei “Vall de Gallinera”, dan gaat u weer terug naar Muro de Alcoy. De hoogtemeters voor
deze dag zijn respectievelijk 1300 of 2000 m.
Dag 6
Rit Muro de Alcoy – Villajoyosa 90 km
De rit begint klimmend naar de Puerto de Confrides ( 966 m ), 13 km klimmen met een
gemiddelde van 5%, waarna u kunt genieten van een mooie afdaling met vergezichten over
de Siërra de Serrella. Zodra u Guadalest bereikt ziet u enorme rotspunten met een oud
kasteel. Vanaf hier fietst u via kronkelende wegen door een prachtige natuur naar de
Middellandse Zee, naar de plaats Villajoyosa. Villajoyosa staat bekend om zijn vele
bontgekleurde huizen die karakteristiek zijn voor dit stadje aan de Costa Blanca. Het
hoogteverschil wat u vandaag overbrugt is ruim 1300 m.

Dag 7
Rondrit Siërra de Aitana 85 / 135 km
De laatste rondrit gaat weer door het hart van de Siërra de Aitana. Direct vanuit Villajoyosa
begint de klim naar de Puerto de Tudons 34 km lang. Over deze afstand overbrugt u 1531
hoogtemeters. Het gemiddelde stijgingspercentage van de klim is bijgevolg 4.5 %. Daarna
daalt u af tot in Benifallim, hier begint de klim naar de Port de Benifallim (1010 m). Licht
afdalend richting Xixona gaat u via een stukje N-340 naar Busot, tot aan Relleu. Hierna
volgen korte klimmetjes met aan uw rechterhand uitzicht op de Middellandse Zee. Vanaf
Relleu fietst u langs het stuwmeer weer terug naar Villajoyosa. De hoogtemeters zijn
Casa Camaleón
Petro Ballemans, Flores Cabezo Pla 1022, 03420 Castalla
Tel +34 662370902 / 662447037 info@casa-camaleon.nl www.casa-camaleon.nl www.fietseninspanje.com
www.wandeleninspanje.nl

4

respectievelijk 1800 en 2400 meter. Een Koninginne-etappe als sluitstuk van deze prachtig
fietsweek.

Dag 8
Transfer naar het vliegveld en vlucht naar huis.
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Verblijf en Arrangement:
Uw verblijf is afhankelijk van de beschikbaarheid van het guesthouse of hotel in de
etappeplaats. Voor u zijn de volgende hotels/guesthouses geselecteerd.

 Voor Castalla:
Casa Camaleón
Casa Camaleón is een klein en persoonlijk guesthouse aan de rand van Castalla met uitzicht
op het prachtig gerestaureerde kasteel. Castalla ligt temidden van bijzondere
natuurgebieden in de vallei genaamd La Foia de Castalla en is omringd door bergketens,
een topgebied voor wandelaars, fietsers, motorrijders en bergbeklimmers. Castalla, de
historische hoofdstad van de subregio La Foia de Castalla is gelegen in de provincie Alicante
aan de Costa Blanca. Het heeft een goed bewaarde dorpskern met, zoals in zoveel dorpjes
in de regio Valencia, vele smalle en steile kronkelstraatjes. De gezellige wekelijkse markten
trekken veel mensen uit de omgeving. Door de vele restaurantjes en cafeetjes is het goed
toeven in dit Spaanse stadje.
Casa Camaleon
Flores Cabezo Pla 1022
03420 Castalla
Tel: 0034 662370902
info@casa-camaleon.nl
www.casa-camaleon.nl

 Voor Muro de Alcoi:
Op dag 3, 4 en 5 verblijft u in Muro del Alcoi. Er is een restaurant, een espressobar een
bar/lounge aanwezig in het hotel. In openbare ruimtes is gratis internet (draadloos)
beschikbaar. De kamers hebben airconditioning en zijn voorzien van een minibar en een
kluisje. Elke kamer heeft een balkon en een lcd-televisie.
Hotel Vila de Muro ***
Crta. Nac. 340 s/n
03830 Muro d´Alcoi

 Voor Villajoyosa:
U verblijft op dag 6 en 7 in Villajoyosa. Het hotel is gelegen aan de kust van Playa de la
Caleta en beschikt over een door palmbomen en tuinen omgeven buitenzwembad, waar u
heerlijk kan ontspannen na een dag fietsen. Het hotel beschikt over een strandbar/grill.
Alle kamers hebben uitzicht op zee en sommige kamers beschikken over een balkon. De
kamers zijn uitgerust met satelliettelevisie en airconditioning.
Het hotel heeft een restaurant, een café en een loungebar, waar gasten van een cocktail
kunnen genieten of gebruik kunnen maken van de gratis WiFi-verbinding. Al u nog energie
over heeft na een dag fietsen, kunt gebruik maken van de tennisbanen, of het
fitnesscentrum. Er is tevens een massageservice en een sauna aanwezig.
Hotel Eurotennis
Partida Montiboli nº 33
03570 Villajoyosa (Alicante)
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Bij deze reis is 7x ontbijt inbegrepen. Het ontbijt vindt in de regel plaats tussen 8 en 10 uur,
maar informeer voor de zekerheid even bij elk hotel.
Valuta
Ook in Spanje is de Euro het betaalmiddel. Creditcards, internationale pinpas en dergelijke
kunnen in de provincie Valencia veelvuldig en gemakkelijk worden gebruikt.
Aanreis informatie
Wanneer u vertraging heeft bij het vertrek (ook bij tussenstops indien u geen rechtstreekse
vlucht heeft), dan vragen wij u vriendelijk doch dringend de lokale agent daarvan direct op de
hoogte te stellen, liefst per mobiel telefoontje of sms 0034 662370902 !
Wanneer u per vliegtuig reist wordt u op het vliegveld van Alicante welkom geheten door
onze lokale agent. Hierna volgt de transfer naar Castalla (+/- 40 min.). Ook is het mogelijk
om direct op de fiets te stappen. Een mooie route voert u vanaf het vliegveld over de Via
Verdes naar Castalla.
Mocht u op de aankomstdag (zaterdag) te laat arriveren om de eerste etappe naar Castalla
te fietsen is er de mogelijkheid om deze alsnog te doen op dag 2, waar een rondrit staat
gepland. Dan wordt u op dag 2 bij het vliegveld afgezet tegen een transfervergoeding ±
€ 25,Wanneer u zelf het vervoer naar Alicante heeft geregeld dient u een tijd af te spreken voor
de overhandiging van de fietsen en vervoer van de bagage.

De fiets
Voor het slagen van de fietsvakantie is het nodig te beschikken over een goede fiets. Kijk uw
fiets voor vertrek uit Nederland grondig na. Let vooral op de conditie van banden, remmen en
versnellingen. Verder adviseren wij u een (kabel)fietsslot, plaksetje, reservebinnenband,
multitool, pompje en extra remblokjes mee te nemen.

Huurfietsen
Wanneer u een huurfiets heeft gereserveerd staat deze voor u klaar op vliegveld Alicante of
in Castalla. U krijgt de beschikking over een full-carbon racefiets. Bij uw fiets krijgt u de
beschikking over een plakset en een fietspomp, fietscomputer en reserveband. Pedalen
dient u zelf mee te nemen. Op de huurfietsen zijn de huurvoorwaarden van kracht zoals deze
in het huurcontract vermeld staan.U dient uw fiets weer schoon in te leveren en eventuele
gebreken te melden. Per huurfiets wordt op de bestemming een borgsom gevraagd van
€ 100.- Deze borgsom krijgt u aan het einde van de reis terug bij onbeschadigde en schone
inlevering van de fiets plus toebehoren.
Eigen fietsen
Als u uw eigen fiets meeneemt haalt u deze, normaal gesproken, samen met uw overige
bagage, van de bagageband. Voor het slagen van een fietsvakantie is het nodig te
beschikken over een goede fiets. Omdat u regelmatig flink moet klimmen en dalen dient u
over voldoende versnellingen beschikken. Zorg verder dat u een reparatie/imbusset bij u
heeft tijdens het fietsen en misschien ook een reserve (vouw-)band!
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Bagagevervoer
Dit betreft een reis mét bagagevervoer. Wij vragen u vriendelijk doch dringend rekening te
houden met het volgende. Voor het reizen per vliegtuig geldt een bagagelimiet van 20 kilo
per persoon. Deze limiet is ook van toepassing op het bagagevervoer.
Uw bagage dient u elke ochtend vóór 10.00 uur en voorzien van één bagagelabel per
bagagestuk, bij de receptie van uw hotel in te leveren. Uiterlijk vanaf 16.00 uur kunt u in het
volgende hotel weer over uw koffers beschikken.
Kleding en Bagage
Het dragen van een fietshelm is in Spanje verplicht!. Behalve dat het dragen van een
fietshelm uw eigen veiligheid ten goede komt voorkomt u hiermee ook een hoge
boete.
Een ander belangrijke verkeersregel is de absolute voorrang van voetgangers op een
zebrapad. Vaak stopt het verkeer al als een voetganger aanstalten maakt om over te
steken. Minder daarom, ook als fietser, altijd uw snelheid wanneer u een zebrapad
nadert.
Tijdens het fietsen is het aan te bevelen om een goed zittend fietsshirt te dragen dat
transpiratievocht snel opneemt en afvoert. Afhankelijk van uw fiets is een fietsbroek met
zeem aan te bevelen. Verder: een tasje voor onderweg, hoofdbescherming (helm), een
zonnebril en een fototoestel. Casa Camaleón houdt zich aanbevolen voor goede foto‟s voor
op de website.
Routebeschrijvingen
Bij het uitzetten van de routes zijn de afstanden nauwkeurig genoteerd. U vindt dit terug in de
routebeschrijvingen. Het is goed mogelijk de routebeschrijvingen zonder fietscomputer te
volgen, maar het kan een handig hulpmiddel zijn. Er zitten geen fietscomputers op onze
huurfietsen; neem er eventueel eentje mee uit Nederland.
Neem altijd voldoende eten en drinken mee! In Spanje zijn vrijwel alle winkels na twee uur ‟s
middags dicht. Cafés en restaurants zijn in de regel wel open en bieden op dat tijdstip vaak
een dagmenu („menu del dia‟) aan. Dit is een eenvoudige en goedkope maaltijd, waarbij een
drankje is inbegrepen.
Naast de routebeschrijvingen worden bij deze reis ook ingetekende kaartjes verstrekt.
Toch is het handig om een tweetal gedetailleerde kaarten aan te schaffen.
 MICHELIN 123 ZOOM Costa Blanca
 MICHELIN 149 ZOOM Valencia y alrededores, Costa del Azahar

Bij problemen is het belangrijk om eerst tot een oplossing te komen met de direct
betrokkenen. Casa Camaleón is het eerste aanspreekpunt bij problemen die direct met de
tocht te maken hebben, maar ook bij problemen zoals ziekte etc. Het is vervelend pas
achteraf te vernemen dat er iets niet in orde was. Wij willen in geval van onvolkomenheden
graag zo snel mogelijk actie ondernemen.
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