Uw fietsvakantie
Spanje
Vuelta Vías Verdes, het fietst als een trein!
niveau 4-5

Karakter van de reis
De eerste twee nachten verblijft u in Castalla in een kleinschalig guesthouse. Er is de
mogelijkheid om direct van het vliegveld daarheen te fietsen of u maakt gebruik van een
autotransfer. Vanuit Castalla zijn meerdere rondritten te maken waarin delen Via Verdes zijn
opgenomen. U kunt van daaruit eventueel de mooie stad Alicante bezoeken. Van Castalla
fietsen we via de voormalige spoorlijn Xixarra naar Benimarfull. U fietst door het
natuurgebied Siërra de Mariola en passeert kleine Arabische bergdorpjes. Vanuit Benimarfull
gaan we via het schitterende plaatsje Planes naar het indrukwekkende stuwmeer bij
Beniarres. Vanaf Beniarres pakken we de spoorlijn Serpis op, genoemd naar de rivier die u
vele kilometers zal vergezellen. Deze dag zal een van de hoogtepunten worden van deze
week. Het spoortraject wurmt zich hier als een slang dwars door het gebergte richting de
Middellandse Zee. Na een overnachting in Villalonga gaan we verder via het dal van
Gallinera naar zeeniveau, naar Denia. Het altijd gezellige Denia, vanwege de veerdiensten
die daar vertrekken naar de Balearen, de gezellig terrasjes en de locale markten. Van hieruit
hebben wij een prachtige rondrit uitgezet door het natuurpark “Montgo”. Deze valt in de
zomermaanden te combineren met een boottocht langs indrukwekkende kliffen. Na alleen
nog maar kennis gemaakt te hebben met voormalige spoorlijnen maken we nu kennis met
nog een bestaand spoor. Van Alicante naar Denia loopt een treintje, hiervan maken wij
gebruik om bij het laatste fietsvertrekpunt van deze week te komen. De fiets mag mee de
trein in. Vooral de vele vergezichten op zowel de bergen als de zee maken deze treinrit
bijzonder. Vanuit Altea fietsen we naar Villajoyosa, bekend om zijn veelkleurig gevels in de
smalle straten. Van hieruit wordt u weer naar het vliegveld gebracht.
De reis is niveau 4 – 5 en voor ± 100 km onverhard terrein.

Niveau
Niveau 4 Gemiddeld
Dagafstanden tot 60 km per dag over heuvelachtig terrein met niet te steile en niet te lange
hellingen. Soms een korte etappe met iets meer klimwerk. Geschikt voor fietsen met 21
versnellingen.
Niveau 5: Actief
Tochten met dagafstanden van gemiddeld 60 km. Soms een korte etappe met meer
klimwerk. Een redelijke basisconditie is noodzakelijk. Geschikt voor fietsen vanaf 21
versnellingen.

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

2

Dagprogramma:
Dag 1
Vliegveld Alicante – Castalla. 60 km
Het fietsen kan direct beginnen na aankomst op het vliegveld. Deze eerste etappe leidt naar
het stadje Castalla. De historische hoofdstad van de subregio „La Foia de Castalla‟, gelegen
in de provincie Alicante aan de Spaanse Costa Blanca. U verlaat de drukte van de kust en
maakt meteen kennis met de eerste „Via Verde‟. U passeert het plaatsje Torrellano, waar u
de drukke N-340 oversteekt en u zich opeens in een stil en ruig landschap bevindt. Nadat u
over de nieuwe snelweg AP 7 gekomen bent, bereikt u de eerste Via Verde “ El Maigmo”, die
u door 6 tunnels en 2 viaducten het achterland invoert. Deze groene weg loopt door
wijngaarden, en door een woest en onherbergzaam gebied. Het wegdek is van asfalt, of van
verhard zand. U komt ook door een mediterraan bos en de weg voert u door twee prachtige
valleien, die u doorkruist door middel van twee viaducten en zes tunnels. Na ongeveer 22 km
verlaat u de „Via Verde‟ en een beetje klimmend en dalend bereikt u Castalla. Een mooi
plaatsje met een goed bewaarde dorpskern, met veel smalle en steile kronkelstraatjes. Een
tweede mogelijkheid is om via een transfer vanaf het vliegveld eerst naar uw eerste
overnachtingplaats te reizen en van daaruit een rondrit te fietsen. Hierin zit dan ook de
volledige Via Verde van de eerste optie.
Totaal Km: 60. Hoogtemeters: 900
Dag 2
Aan u de keuze: Een rondrit vanuit Castalla, of een bezoek aan Alicante.
Rondrit vanuit Castalla: 52 Km
Nadat u Castalla achter zich heeft gelaten komt u al snel weer op een volgend traject Via
Verde a.h.w. het vervolg van de eerste dag. Dit stuk voormalige spoorlijn moest Alcoy
verbinden met Alicante. U fietst door het natuurpark Carrascal de la Font Roja een gebied
met veel pijnbomen, lavendel- en zonnebloemvelden via 11 tunnels en 3 viaducten. De
natuurlijke schoonheid van deze streek is op sommige punten overweldigend! Een van de
best bewaarde mediterrane bossen in Spanje, met schaduwrijke groenblijvende eiken
bossen (steeneiken, kleine-blad eiken, esdoorns) en vaste planten zoals taxussen en
terpentijnbomen. Dit gebied heeft zijn eigen bijbehorende fauna, waaronder zoogdieren
(knaagdieren, wilde katten, wilde zwijnen, dassen, enz.), reptielen en vooral vogels.
De route: 52 Km. Hoogtemeters: 780
U kunt ook de stad Alicante bezoeken. Er gaat een bus vanuit Castalla. Alicante is een stad
met veel historie. Het werd door de Romeinen gesticht in de 3e eeuw voor Christus en het
raakte bekend onder de Arabische naam „Al-Lekant‟. Tegenwoordig is het de hoofdstad van
de gelijknamige provincie „Alicante‟, en is het met 322.673 inwoners de op één na grootste
stad van de autonome deelstaat „Valencia‟. Het is een echte Spaanse stad, en u doet er
goed aan rekening te houden met de typisch Spaanse manier van leven: „Eten‟ en „Siesta‟
houden. U kunt hier: Heerlijk flaneren op de „Explanada d‟España‟, de in de schaduw van
palmbomen gelegen, beroemde gemozaïkte promenade van de stad; genieten van het
stadsorkest in het muziekpaviljoen op zondagochtend, even liggen op het strandje „El
Postiguet‟; De historische wijken „Santa Cruz‟, „San Roque bezoeken, of een tripje naar het
hoger gelegen „Santa Barbara‟maken. Er is genoeg te zien, beleven en te proeven in Alacant
(Valenciaans voor Alicante). U bepaalt zelf waarin u vandaag het meeste zin heeft!
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Dag 3
Castalla – Benimarfull 62 Km
Als we Castalla verlaten gaan we via Puerto de Biar (810 m) naar Biar waar we opnieuw
verder gaan over een nieuw stuk voormalige spoorweg “Via Verde del Xixarra”. Biar heeft
een indrukwekkend kasteel, dat is uitgeroepen tot Nationaal Monument en dateert uit de tijd
van de Arabieren. Biar oefent eveneens een grote aantrekkingskracht uit vanwege zijn
adembenemende landschappen.
Na Biar passeren we de plaatsjes Beneixama en Banyeres de Mariola en komen uit bij
Bocairent, een onontdekt juweeltje dat ligt in de bergen van de Sierra Mariola. Een klein
stadje van ongeveer 5000 inwoners dat vol zit met geschiedenis.
Bocairent geniet van het beste van alle werelden, groen, schone lucht en rust. U kunt
wandelen door de oude stad met zijn smalle geplaveide straatjes, kleine pleinen en
fonteinen, en krijg een gevoel hoe het honderden jaren geleden was. Maar Bocairent is niet
de eindbestemming voor vandaag dus we vervolgen onze spoorbaan Xixarra. In het gebied
dat u nu doorkruist zult u sporadisch mensen tegenkomen. Dit traject gaat dwars door het
natuurpark Siërra de Mariola die met bijna 17.000 hectare bescherming geniet sinds 8
januari 2002. Binnen dit park passeren we de dorpjes Alfafara en Agres. Voorbij Muro de
Alcoy is ons hotel in Benimarfull.
Totaal Km: 62. Hoogtemeters: 490 m.
Dag 4
Benimarfull – Villalonga 43 km.
Na een overnachting in een prachtig hotel gaan we via de CV 700 naar Planes. Al snel zien
we het dorp gebouwd op een berg oprijzen uit het landschap met het kasteel op de top.
Voorbij Planes gaan we linksaf en komen al spoedig bij het stuwmeer Embalsa de Beniarres.
De rivier de Serpis voorziet het hele gebied tot aan de kust met water uit het stuwmeer. Het
meer heeft een oppervlak van 258 hectare. Onze verdere route heet dan ook Via Verde del
Serpis.
De Serpis-rivier is een permanente waterloop van de regio's tussen Valencia en Alicante, de
grootste rivier in Alicante. Dankzij het microklimaat is dit een uitstekende toevluchtsoord voor
flora en fauna. Door deze voormalige spoorlijn krijgen we een fantastische tour altijd
vergezeld van de rivier, kronkelende zijn weg zoekende als een slang (El Serpis), naar zee.
En dit alles omgeven door rotswanden die de kloof naar zee opent.
Aangekomen in Villalonga krijgen we nog een pittige klim naar ons hotel.
Totaal Km: 43. Hoogtemeters: 1210 m.

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

Dag 5
Villalonga – Denia 52 km
Vanaf Serra de Gallinera dalen we af naar het dal van Gallinera, deze weelderige vallei
wordt gekenmerkt door de nog perfect in tact zijnde stenen terrassen. Aangelegd door de
Arabieren in lang vervlogen tijden. Vandaag de dag zijn de terrassen nog altijd in gebruik en
staan ze vol schemerige olijfgaarden en fruitboomgaarden. De hele vallei is bezaaid met
kleine, oude dorpjes en in veel gevallen verraadt de naam hun Arabische afkomst. Van
hieruit dalen we af naar de kust via Pego en El Verger. Vanaf El Verger krijgen we weer een
Via Verde naar Denia dwars door de sinaasappel- en amandelbomen en groentenvelden.
Geflankeerd door de silhouetten van twee karakteristieke bergen van Marina Alta het
natuurpark van Montgo en Sagaria.
Totaal Km: 52. Hoogtemeters: 210 m.
Dag 6
Denia rondrit door natuurpark Montgo 26 of 38 km
Denia is met twintig kilometer kustlijn, rotsachtige baaien en grote extensies van zand,
eenzame stranden een zeer prettige plek om te verblijven. Dénia heeft een heerlijk klimaat,
het landschap, weliswaar een toegevoegde plus aan haar blauwe wateren. Het
natuurreservaat van el Montgó is waar onze rondrit plaatsvindt. We fietsen van de haven van
Denia naar de haven van Javia, een route per fiets rond de Montgó langs landelijke wegen.
We zien traditionele gewassen, velden van sinaasappel- en olijfbomen, wijngaarden en
sommige monumentale bomen.
De route kan aangevuld worden met een reis per boot van juni tot eind september. De boot
vertrekt van de haven in Javia naar de haven in Denia. We passeren dan de reserva Marina
van Cabo de San Antonio, en kunnen indrukwekkende kliffen en grotten bewonderen.
Zonder boot bent u in 12 kilometer, waarvan eerst pittig klimmen, weer in Denia.
Totaal Km: 38. Hoogtemeters: 340 m.
Dag 7
Treinrit van Denia naar Cap Negret (Altea) en fietsrit naar Villajoyosa 47 km
Nu deze fietsvakantie in het teken staat van de trein gaan we nu echt reizen met de trein, de
fiets mogen we mee in de trein nemen. Elk uur gaat er een trein van Denia naar onze laatste
startplaats waar u één uur later aankomt (Cap Negret (Altea)). Deze lijn stond vroeger
bekend als de “Limón Express”. Onderweg wordt men echter met prachtige uitzichten
ruimschoots beloond. Heeft u genoeg gefietst dan kunt u blijven zitten tot Villajoyosa,
weliswaar met eenmaal overstappen, onze laatste overnachtingplaats.
Vanuit Cap Negret beginnen met onze laatste etappe. Direct vanaf het station gaan we even
parallel met de spoorlijn richting Altea om dan al snel landinwaarts te gaan. We rijden op en
af door de enorme mispelplantages met prachtige silhouetten van de Puig Campana en de
Sierra de Aitana. Via Callosa d´En Sarrià, Polop, Finestrat komen wij bij onze
eindbestemming Villajoyosa. Hier kunt u een wandeling maken langs de vele bontgekleurde
huizen die karakteriserend zijn voor dit stadje aan de Costa Blanca.
Totaal Km: 47. Hoogtemeters: 630 m.
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Dag 8
Transport van Villajoyosa naar vliegveld Alicante.
Tip: Neem een zaklamp mee voor onderweg aangezien enkele trajecten (de Via Verde) door
oude spoortunnels lopen.
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Verblijf en Arrangement:
Uw verblijf is afhankelijk van de beschikbaarheid van het guesthouse of hotel in de
etappeplaats. In eerste instantie gaat het om onderstaande hotels.

 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 Benimarfull:
Els Banys
Hosteria Els Banys ligt net buiten Benimarfull en is gevestigd in een kleurrijk 19de-eeuws
gebouw, omgeven door mooie tuinen. Het beschikt over een buitenzwembad en kamers met
uitzicht op het omringende platteland.Dit Banys hotel heeft een rustieke ontwerp en veel van
de originele kenmerken van het gebouw bleven behouden, waaronder open haarden en
plafonds met balken. Elke kamer heeft een balkon, verwarming en een ventilator. Alle
kamers hebben een eigen badkamer.Het restaurant van het Hosteria serveert traditionele
Spaanse gerechten en de gasten kunnen dineren op het aantrekkelijke terras. Er is ook een
lounge en een bar, waar gratis WiFi beschikbaar is.
Hosteria Els Banys
C/Balneario, s/n
03827 Benimarfull
(ALICANTE) ESPAÑA
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 Voor Villalonga:
Bonestar
Het landelijke hotel Bonestar ligt in de plaats Villalonga in de omgeving van "De Llacuna"
een schilderachtige enclave midden in de natuur. Vanaf het terras van het hotel kunt u
genieten van het panoramisch uitzicht, terwijl u geniet van de gerenoveerde keuken, op
basis van seizoensgebonden recepten. De kamers zijn zorgvuldig ingericht en harmonieus
gedecoreerd met elegantie en comfort. Uitgerust met verwarming, airconditioning, televisie,
kluisje, minibar en een complete badkamer. Er is een draadloos internet systeem (Wifi).

Hotel Rural Bonestar
La Llacuna
46720 Villalonga (Valencia)

 Voor Denia:
Hostal L´Aufora
Met uitzicht op de haven en midden in het gezellig Denia. Kamers voorzien van complete
badkamer, TV en klimaatbeheersing voor zowel koude als warmte.
Er is een draadloos internet systeem (Wifi).
Hostal L´Aufora
Explanada Cervantes 8
(Frente al Puerto)
03700 Denia

 Voor Villajoyosa:
Hotel Eurotennis
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.
Casa Camaleón
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Hotel Eurotennis
Partida Montiboli nº 33
03570 Villajoyosa (Alicante)

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 mountainbike Bij uw fiets krijgt u de beschikking
over een plakset en een fietspomp. De fietsen zijn voorzien van een slot (gebruik dit altijd als
u uw fiets ergens neerzet). De fietsen zijn niet voorzien van een fietscomputer en bidon.
Deze onderdelen kunt u desgewenst zelf meenemen en op onze huurfietsen monteren. Dit
geldt ook voor eigen pedalen of zadel. 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
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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!

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.

Casa Camaleón
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