
�1

Fietsen naar Andalusië 
Verslag van een fietsreis van Girona naar Malaga 

22 april - 9 mei 2018 



Dag 0, 21 april 
Aeropuerto Girona - Girona Centro 
17,1 km. 90 hoogtemeters 

Een goed begin 
Hoe heeft-ie de vliegreis doorstaan? Die vraag houdt je altijd bezig wanneer je op een 
luchthaven bij het ‘odd luggage’ luik staat te wachten op je fiets.

Onze zorgen bleken onterecht. Wanneer op ‘Aeropuerto Girona-Costa Brava’ de fietsen van 
de band rollen kunnen we opgelucht ademhalen. Onbeschadigd! Nu snel de banden 
oppompen, pedalen monteren, het stuur rechtzetten en op naar Girona! 

Thuis heb ik al een fietsvriendelijke route uitgestippeld naar het hostal dat we voor vandaag 
geboekt hebben. Dankzij de navigatie-app Pocket Earth 
Pro is ‘Bed in Girona’ snel gevonden. Het ligt in het 
centrum, op een steenworp afstand van het mooie Plaza 
de la Independencia; dat een prima plaats is om een 
biertje te drinken op een voorspoedig nieuw fietsavontuur, 
dat morgen hier zal beginnen. 

Was tijdens eerdere fietsreizen door Spanje het einddoel 
Santiago de Compostela in het 

koele Galicië, dit keer gaat de reis door het binnenland van Spanje naar het zinderende 
Andalusië. Rond 11 mei hopen we aan te komen in Malaga of in Sevilla, afhankelijk van 
beschikbare (en betaalbare) vluchten naar Nederland rond die datum.


Aan vrienden laat ik weten, dat we goed zijn aangekomen, dat we klaar zijn voor de reis en 
dat ze -als ze dat leuk vinden- ons geploeter weer kunnen volgen op Facebook, via blogs 
op mijn website en/of via Strava. Ik vermoed dat we hun support op sommige momenten 
hard nodig zullen hebben…
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De route die we uiteindelijk gevolgd hebben: 
van Girona naar Malaga

‘…. dit keer gaat de reis 
naar het zinderende 
Andalusië’



Viva España! 

En (om de Catalanen te vriend te houden): Viva Cataluña!
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Klaar voor vertrek Aankomst in Girona

Biertje op de goede afloop Plaza de la Independencia



Dag 1, 22 april 
Girona - Tona 
81,9 km. 1564 hoogtemeters 

De kop is eraf ! 
Gisteravond is het toch iets later geworden dan gepland. Zitten we in een leuk restaurantje, 
blijkt dat de stamkroeg te zijn van supporters van FC Barcelona. Om acht uur nog lekker 
rustig, maar als om half negen de beamer aangaat om live de match Sevilla-Barcelona te 
bekijken zit het ramvol en breekt de hel los. Van rustig genieten van een smakelijke paella 
komt weinig terecht, vooral als Barca op 1-0, later op 2-0 voorsprong komt. We wachten 
het eind van de wedstrijd maar niet af, maar gelet op de teringherrie van fans die tot 5 uur 
in de ochtend doorgaat en die ons in hostal ‘Bed in Girona’ uit de slaap houdt, moet het zijn 
geëindigd in een spectaculaire overwinning van Barca.


Ondanks een ‘onrustige’ nacht springen we rond 9:00 uur op de pedalen. 

Even buiten Girona begint een vrijliggend fiets-wandelpad. Onverhard weliswaar, maar 
prachtig. De vertrouwde logo’s van de Camino de Santiago geven aan, dat ook dit een 
pelgrimsroute is. Aan de vele plassen en het frisse groen is te zien, dat het hier de laatste 
tijd flink geregend heeft. Maar nu schijnt de zon uitbundig en de temperatuur is aangenaam: 
rond de 22 ℃. Ultiem fietsweer!
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Girona - Tona

Vertrek bij hostal Bed in Girona Veel Catalaanse vlaggen en linten.



Na een koffiestop in Anglès is het gedaan met de pret. Dan begint een gestage klim naar 
een hoogte van 1010 meter: langs een snelstromend riviertje en dichtbeboste heuvels. 


Een lunchstop in St. Hilary, een stevige klim, gevolgd door 
een mooie afdaling en dan zijn we al in Viladrau. Hier hadden 
we eigenlijk een overnachting gepland, maar het is nog veel 
te vroeg. Naar Tona is het nog maar zo’n 20 km. Een paar 

klimmetjes kunnen we nog wel aan, dus besluiten we door te gaan. In Tona checken we in 
bij een fraai hostal, waar we de enige gasten zijn. Douchen en op zoek naar het Plaza 
Mayor voor een hapje en een snapje. Beter gezegd: snapjes (!) en een hapje, want de 
keuken gaat hier pas om een uur of negen open….
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Kathedraal Girona
 ‘Hangende huizen’ Girona


Onverhard Girona uit Osor

‘Een paar klimmetjes 
kunnen we nog wel aan’

‘Ultiem fietsweer’



Dag 2, 23 april 
Tona-Igualada 
74,1 km. 1246 hoogtemeters 

Langs de Montserrat 
Meteen al na een stevig ontbijt in hostal Montserrat, Tona, begint een pittige klim van acht 
kilometer naar een hoogte van 933 meter. Bijna een uur doen we erover om boven te 
komen. Duren afdalingen doorgaans korter dan gewenst, zo niet deze. Naar Manrese is nog 
35 km; we zijn er binnen een uur. Tijd voor koffie! Twee cortado’s houden we er wel in. 

De klim die na Manrese begint valt ons behoorlijk tegen. Wat betreft lengte en steilte om 
precies te zijn. Maar de route, die constant uitzicht biedt op de imposante Montserrat is 
prachtig. We volgen de C37, die door auto’s niet meer gebruikt wordt sinds er ongeveer 
parallel daaraan een nieuwe weg is aangelegd.


De Montserrat is voor de Catalanen een heilige berg omdat daar ooit Maria verschenen is. 
Maar niet aan ons. Wij stoempen vrolijk verder naar een hoogte van ruim 600 meter. Zoals 
gebruikelijk wordt het geploeter beloond met een fijne afdaling. Naar Igualada dit keer.  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Tona - Igualada


Tona - Igualada


Navarcles, op de achtergrond: Montserrat
 Sant Salvador de Guardiola




Tijdens de picknick langs de weg overleggen we, wat te doen. Eigenlijk is het nog veel te 
vroeg om in Igualada een hotelletje te zoeken. Maar het traject naar een camping in Mont 
Blanc is nog ruim 65 km. waarin een paar vileine klimmetjes. En in de paar dorpjes die we 
onderweg zullen tegenkomen zijn geen hotels, noch campings. Vooruit dan maar: op zoek 
naar een hotel in Igualada. 


In hotel America zijn volgens booking.com nog twee kamers beschikbaar voor € 60,00 per 
nacht, inclusief ontbijt. Dat lijkt ons redelijk. Maar wanneer 
we ons melden in het hotel blijkt de receptioniste daar 
anders over te denken. De prijs van een kamer is volgens 
haar € 80,00. Waarop ik haar de aanbieding op Booking 
laat zien. Tsja, daar heeft ze niet van terug. Met een 
gezicht alsof ze zojuist in een drol is getrapt gaat ze daarmee akkoord en wikkelt ze de 
formaliteiten af. Al met al blijkt hotel America toch een goede keus. 


Als we straks de stad ingaan, toch eens informeren waarom er vandaag overal langs de 
weg rode rozen verkocht worden. We vermoeden, dat het iets te maken heeft met de wens 
van Catalanen om zich los te maken van Spanje. Die leeft hier sterk, getuige de vele 
Catalaanse vlaggen en gele linten die overal wapperen/om brugleuningen en lantaarnpalen 
zijn gestrikt.
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‘…alsof ze zojuist in een 
drol is getrapt’

http://booking.com


Dag 3, 24 april 
Igualada - Montblanc 
68,5 km. 1082 hoogtemeters 

Kamperen 
Op de drukke Rambla van Igualada liepen gisteravond veel mensen met een rode roos. Aan 
een Spaanse schone, die er wat slimmer uitzag dan gemiddeld, toch maar eens gevraagd 
wat dat te betekenen heeft. 

Ons vermoeden bleek onjuist: het heeft niets te maken met het onafhankelijkheidsstreven 
van de Catalanen. Het is een soort Valentijnsritueel. Op 23 april geef je iemand die je aardig 
of lief vindt, of allebei, een rode roos. Zo simpel is dat.


Wanneer we in alle vroegte het drukke Igualada uitfietsen is het nog behoorlijk fris. Voordat 
we de stad uit zijn, hebben we ons dagelijkse portie fijnstof al te pakken. 

Nou ja, er zijn ergere dingen. Het smelten van de poolkappen bijvoorbeeld, of de nieuwe 
single van Bløf.

We volgen de nieuwe, alternatieve route naar Montblanc. En die is prachtig. 

Akkers en wijnvelden wisselen elkaar af, in de bermen staan alle planten en struiken in bloei 
en vogels zingen en kwetteren dat het een lieve lust is.


Na 25 km volgt een klim die steiler en langer is dan ons lief 
is. Eenmaal boven blijkt dat aan de andere kant van de col 
sprake is van een totaal ander landschap. Hier alleen ruige 
bergen en dichte bossen. Ook mooi. 

Aan het eind van een mooie afdaling volgt nog een 
klimmetje naar Cabra. Terwijl Bas in dit dorp een stokbroodje scoort voor de lunch ga ik 
naar het tegenover de ’panedaria’ (bakkerij) liggende kruidenierswinkeltje voor wat fruit. 
Vóór mij is een ouwe tang die nogal wat noten op haar zang heeft. Laat ze eerst 20 plakken 
ham van een bepaalde dikte snijden, besluit ze dat ze toch wat dikkere plakken wil. De 
winkelbediende blijft kalm, maar ze mag van geluk spreken, dat juist op het moment dat ik

in blinde woede om mij heen wil gaan meppen, een tweede winkelbediende verschijnt, die 
mij de gelegenheid geeft even snel af te rekenen. 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‘Vóór mij is een ouwe 
tang, die nogal wat noten  

op haar zang heeft’



Even buiten Cabra vinden we, in een boomgaard en aan de rand van een wijnveld, een 
mooi plekje voor een lunch.


We besluiten te gaan kamperen in Montblanc. Volgens het boekje is dat een mooi 
middeleeuws stadje. En dat blijkt te kloppen. Snel de tent opgezet en dan op naar het Plaza 
Mayor voor een paar ‘bruine pretpalen’. 

Daarna: de gebruikelijke inkopen voor ons campingmaal: pasta met saus en worst. Ja, zo’n 
hotel lijkt wel leuk (en luxe) maar er gaat toch niets boven kamperen! Met een variant op 
Nescio’s befaamde openingszin: ‘Jongens zijn we ..... maar aardige jongens’.
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Lunch stop, Cabra del Camp


Montblanc, Plaza Mayor Tijd voor een bruine pretpaal!

Jongens zijn we…. maar: aardige jongens
Montblanc, camping




Dag 4, 25 april 
Montblanc - Mora d’Ebre 
99,1 km. 1483 hoogtemeters 

Weer op schema 
De schrijver Bob den Uyl definieert een fietstocht als volgt: “Een fietstocht is het afleggen 
van een onbepaald aantal kilometers op een fiets.”

Voor ons ligt dat toch iets anders. Het is nu eenmaal noodzakelijk om voor een tocht als 
deze vooraf een (globale) planning te maken, rekening houdend met de zwaarte van de 
etappe, overnachtingsmogelijkheden et cetera ad infinitum. Gisteren hadden we eigenlijk 
wat meer kilometers moeten maken, maar Montblanc was een leuk stadje. Mèt een 
camping! En die zijn er niet zo veel langs de route.


Vandaag moesten we dus wat kilometers extra trappen om 
weer ‘op schema’ te komen. Dat is gelukt. We kijken terug 
op een prachtige etappe. Met een hele lange klim (25 km) 
in het begin en later op de dag nog een heel vileine. 

Het middeleeuwse kloostercomplex ‘Poblet’ was helaas 
nog gesloten toen we er vanochtend langs reden. Wel 
konden we even over het terrein wandelen en een kijkje 
nemen in de kerk. 


Op de weg die we volgen is 
nauwelijks autoverkeer. En als 
gemiddeld één keer per uur 
een auto je passeert, dan 
houdt de bestuurder zich 
keurig aan een regel, die er 
blijkbaar bij alle Spanjaarden 
ingeramd is: houdt minimaal 
anderhalve meter afstand van 
fietsers. Sterker nog: de 
meesten wijken helemaal uit 
naar de linker rijstrook. Kom 
daar in Nederland eens om!

De route is prachtig. We 
passeren een paar dorpjes die 
als adelaarsnesten tegen de 
rotsen zijn gebouwd, genieten 
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‘Houd afstand van 
fietsers: een regel die er 
bij alle Spanjaarden 
ingeramd lijkt’

Kloostercomplex Poblet



van mooie uitzichten op hoge punten, mopperen als een beklimming langer duurt dan strikt 
noodzakelijk, maar zijn de ellende weer snel vergeten wanneer we lekker lang naar beneden 
suizen. 

Het weer kan niet beter: volop zon, niet al te warm, geen wind. Kortom: wij vermaken ons 
weer prima!
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VallclaraL’Espluga de Francolí

Om de enkele automobilist eraan te herinneren, 
rekening te houden met fietsers



Dag 5: 26 april 
Mora Nova - Herbes 
95,3 km; 1893 hoogtemeters 

Via een Via Verde 
We hebben inmiddels de regio Catalonië achter ons gelaten. Het plaatsje Mora la Nova, 
waar we overnacht hebben, ligt net over de grens: in de regio Aragon. 

Móra la Nova ligt op de oostoever van de Ebro, Mora d’Ebre op de westoever. Via een brug 
zijn we al snel in Mora d’Ebre. 

Kort daarna begint weer een prachtige etappe die voor een groot deel over een Via Verde 
gaat: een fietspad, aangelegd op een voormalige spoorlijn, compleet met korte en lange 
tunnels. Sommige met verlichting, de meeste aardedonker. 

Een spoorlijn stijgt nooit meer dan 3%, maar 40 km achter elkaar vals plat, met een stevige 
wind tegen, over een hobbelig grind- soms asfaltpad is best lang. 


Een lunchstop bij het voormalige stationnetje van Valderrobres, iets drinken in het mooie, 
wat verderop gelegen gelijknamige plaatsje en verder maar weer. 


Ons einddoel voor vandaag is het plaatsje Herbes. Rond vijf uur zien we een bordje: Herbes 
5 km. Maar 5 km verder is er niets wat op een dorp lijkt. Wel, in een prachtig dal langs de 
weg, een paar reeën en een stuk of wat steenbokken die ons verbaasd nakijken.  
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Brug over de Ebro De Via Verde



Na zeven km komt, na een bocht, Herbes in zicht. Een gat van niks. Als daar maar een 
hostal is. Na enig zoeken vinden we iets wat daarop lijkt. Het hostal/kroeg/restaurant ligt 
aan een bloedsteil straatje en ziet er een beetje sjebbie uit. Maar ja, je moet wát. Wat blijkt: 
de kamer die voor ons beschikbaar is bevindt zich in een ander gebouw en is eenvoudig, 
maar keurig. “Kunnen we hier ook wat eten?”  “Ja hoor”, 
verzekert de hospita ons. “Vanaf half acht kunnen jullie hier 
terecht” Maar om half acht staan we voor een gesloten 
deur. Dat is natuurlijk Kwalitatief Uitermate Teleurstellend. 
Zou de hospita misschien bedoeld hebben dat we 
morgenochtend vanaf half acht terecht kunnen voor een 
ontbijt? Stom dat we daar niet aan gedacht hebben. Een volgende keer toch maar een 
cursus Spaans volgen. Als echte kampeerders zijn we natuurlijk op dit soort situaties 
voorbereid. Gelukkig beschikken we over kookgerei en een noodrantsoen. In de ‘zitkamer’ 
beneden is een royale open haard, waarin we de benzinebrander kunnen opstellen. Maar 
voordat we die uit de tas trekken, toch rond half negen nog maar even gekeken of het 
‘restaurant’ open is. En verdomd: de deur is nu open. Er zitten wat lokalo’s te hijsen en te 
snacken en de waardin is zo vriendelijk voor ons nog een stevige maaltijd te bereiden. Deze 
dag kan niet meer stuk! 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‘Het hostal ligt aan een 
bloedsteil straatje en ziet 
er een beetje sjebbie uit’

Horta de Sant Joan Ruige natuur

Peñarroya de Tastavins

HerbesValderrobres




Dag 6: 27 april 
Herbés - Fontanete 
81,1 km - 1962 hoogtemeters 

Ander weer 
Vandaag staan er twee gemene klimmetjes op het programma. De eerste meteen al aan het 
begin van de dag en de tweede in de loop van de middag. Daarom beginnen we maar 
vroeg want, zoals mijn schoonvader, (hij ruste in de armen der Almachtige (sic G. Reve), in 
dit soort gevallen altijd placht te zeggen: “Laat wordt het vanzelf”.


De eerste twaalf kilometer stijgen we naar 
een hoogte van ruim 1200 meter via hellingen 
van gemiddeld 9%. Gemiddeld houdt in, dat 
er ook stukken tussen zitten van 12, 13%. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat we op 
de steilste stukken soms afstappen, omdat je 
lopend sneller bent dan fietsend. (Onze 
fietsen wegen inclusief bagage ruim 40 
kilo....)

Toch nog eerder dan gepland zijn we boven. 
Via een mooie afdaling komen we aan in de 
indrukwekkende vestingstad Morella. Hier 
blijft een kop koffie er wel in. 
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De eerste klim zit erop!

Morella Morella, vestingmuur en stadspoort



In Forcall zijn we ongeveer halverwege de etappe van vandaag. Vanaf hier tot 8 km voor de 
finish wordt het klimmen geblazen. Eerst geleidelijk, maar allengs heftiger. Voordat het 
echte werk begint nog even een snelle slok in het mooi opgeknapte, maar saaie boerendorp 
Mirambel, en even verderop een lunchstop, voordat het onweer dat al rommelt in de verte 
boven onze hoofden losbarst. 


Even later ontdekken we hoog  in de bergen het adelaarsnest Cantevieja. Het zal toch niet 
waar zijn, dat we daar doorheen moeten? Maar jawel hoor, volgens het boekje gaat de 
route daar wel degelijk doorheen.....Godallemachtig, Christus Koning! 


Uiteindelijk valt het mee. We bereiken het dorp via een grote lus sneller dan verwacht. 
Misschien komt dat ook wel door de verkoelende werking van een regen/hagelbui die we 
op onze pet krijgen.


Na Cantevieja stijgt de weg vrolijk verder, 
totdat we uitkomen op de Puerto de Cuarto 
Pelado, een pas op een hoogte van 1657 
meter. We hopen nog voordat een tweede 
donderbui losbarst Fontanete te bereiken, 
het einddoel van vandaag. 


Maar hoe snel we ook afdalen, het lukt niet 
voor de bui binnen te komen. In Fontanete 
zijn straatjes veranderd in rivieren en 
trapstraatjes in watervallen. Zeiknat duiken 
we een bar in, waar we eerst maar eens onze 
dorst lessen. 
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Morella, achter ons Mirambel

De klim naar Cantevieja Cantevieja, inmiddels al weer achter ons



Desgevraagd legt de barkeeper uit waar we de Albergue kunnen vinden. Hoe klein het dorp 
ook is: dat blijkt niet zo gemakkelijk. ‘Maar wacht’ zegt-ie: ‘Ik zal de Albergue even bellen 
om door te geven dat er twee maffe fietsers aankomen.’ Althans, dat begrijpen we uit zijn 
betoog. 

Zodra het iets minder hard regent gaan we op weg in de aangegeven richting. 


Halverwege het dorp staat een klein vrouwtje te wuiven dat we bij haar moeten zijn. Zij blijkt 
de beheerder van de Albergue en zal ons de weg wijzen. Na een paar kruip door, sluip door 
straatjes staan we zomaar ineens voor de ingang. We hebben de gehele Albergue voor ons 
alleen. Het vrouwtje legt uit hoe alles werkt/waar alles te vinden is, we rekenen €10 pp af en 
weg is ze. 

We krijgen zowaar weer het vertrouwde Camino-gevoel!  
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De Albergue in Fontanete



Dag 7: 28 april 
Fontanete - Teruel 
73,1 km: 1171 hoogtemeters 

Naar het hoogste punt van de hele route 
Zelden zo leuk ergens overnacht als in de Albergue van Fontanete. We hadden het rijk 
alleen, konden gebruik maken van de keuken èn, niet onbelangrijk, onze (natte) spullen 
uitwassen en drogen. 


Het is vandaag weer zonnig, maar: fris. Meteen aan het begin worden we getrakteerd op 
een stevige klim van 9,3 km naar het hoogste punt van de hele route de Puerte de Vilarroya, 
op 1700 meter. Na zes dagen voornamelijk klimmen draaien we daar onze hand niet meer 
voor om!

Er staat een stevige wind, die we natuurlijk tégen hebben. Zonder problemen komen we 
boven. 


Een fijne afdaling, koffie in het eerste dorp dat we tegenkomen en weer klaar voor de 
tweede klim naar 1600 meter. 

We doorkruisen de ruige en onherbergzame Maestrazgo (geen levende ziel te zien hier), met 
besneeuwde bergen in de verte en gieren die ons van grote hoogte in de gaten houden. 


Ook de tweede pas, de Puerto de Cabigordo, bereiken we zonder problemen. Daarna volgt 
een traject met af en toe een klim, gevolgd door een afdaling. 
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Begin van een klim van 9,3 km. Hoogste punt van de route



Het waait inmiddels zo hard, dat we zelfs in afdalingen moeten bijtrappen. Naarmate we 
dichter in de buurt van Teruel komen wordt het landschap groener en vriendelijker. 


Teruel is een tamelijk grote stad. Het hotel dat we geselecteerd hebben zit vol. Achteraf 
maar goed ook, want het hostal waar we uiteindelijk terecht komen ligt vlak bij het centrum 
en doet heel wat vriendelijker aan. 

Teruel blijkt ook een levendig stadje. Het is zaterdagavond en de terrassen zitten vol. Op 
het Plaza Mayor zijn voorstellingen, o.a. van een buikdanseres. Ja, ja, als je blind bent mis 
je toch veel….
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De onherbergzame Maestrazgo Tukkie na de lunch

De tweede col van vandaag Teruel: Plaza Mayor

Mudéjar bouwstijl in Teruel Trappen naar het lager gelegen gedeelte 



Dag 8: 29 april 
Teruel - Frias de Albarracin 
66,5 km; 1388 hoogtemeters 

Door de Sierra de Albarracin 
Wanneer we uit Teruel vertrekken is het nog koud: 8 ℃

De eerste paar kilometers zijn tamelijk vlak, maar de koude, stormachtige wind, die frontaal 
op ons inblaast, maakt ze pittig. Na een uur hebben we pas 10 km afgelegd. 

In het eerste dorp dat we tegenkomen proberen we met hete koffie en een flinke punt 
tortilla op temperatuur te komen. Dat lukt aardig. 

Dreigende wolken tijdens het doorkruisen van een vruchtbare vlakte, maar het blijft droog. 


We naderen de grillige rode rotsformaties van de Sierra de Albarracin. Dat wordt weer 
klimmen! Met een steeds krachtiger en kouder wordende tégenwind is dat hard werken. 


De Sierra de Albarracin, blijkt een populair gebied voor liefhebbers van outdoor activiteiten, 
zoals hiken, mountainbiken, klimmen en paragliden. Jammer, dat we ons moeten 
concentreren op de route om niet van de weg geblazen te worden, want de natuur is 
prachtig. Tot overmaat van ramp begint het bij vlagen ook nog te regenen. Op hogere 
gedeelten gaat de regen zelfs over in natte sneeuw. 


Ja lui, april doet wat ie wil. Ook in Spanje!


Tot het bot verkleumd komen we aan in het middeleeuwse vestingstadje Albarracin. Mooi! 
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Rode rotsformaties Albarracin Vestingstadje Albarracin



De kroegen en restaurantjes zitten vol met dagjesmensen (‘t is zondag!), maar we vinden 
een  plekje in een van de restaurantjes en werken een ‘menu del dia’ naar binnen. Nog ca 
30 km naar het einddoel voor vandaag: Frias de Albarracin.

Gisteren hebben we nog even overwogen om wat verder door te fietsen en dan wild te 
kamperen. Maar wanneer we, na nog een klim naar ca 1600 meter, Frias naderen word ik 
nog liever afgeranseld met een panty vol stront van mijn grootste vijand, dan nog verder te 
fietsen en een plekje te zoeken om wild te kamperen. Ik verlang naar een hete douche, een 
gemakkelijke stoel en een goed glas rode wijn. We worden op onze wenken bediend. In 
hostal El Mirador in Frias vinden we alles waarover we gefantaseerd hebben. Hoewel de 
temperatuur vandaag niet boven de 8 graden is gekomen was het al met al toch weer een 
mooie dag! 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Albarracin

Frias de Albarracin



Dag 9: 30 april 
Frias de Albarracin - Cuenca 
92 km; 868 hoogtemeters 

Sneeuw! 
Gelukkig is de storm van gisteren ietwat geluwd. Daar staat tegenover, dat de temperatuur 
nog verder is gedaald; naar rond het vriespunt wel te verstaan. Dat dan weer wel. 

Eerst maar eens warmdraaien naar een hoogte van 1617 meter terwijl sneeuwvlokjes om 
ons heen dwarrelen. 

Met vier laagjes kleding houden we het lijf wel warm. Maar met de handen is dat een ander 
verhaal. Daar is na een half uur elk gevoel uit verdwenen. Zwoegend langs besneeuwde 
berghellingen bereiken we het hoogste punt. Van fris groen, zoals tijdens de eerste dagen, 
is hier geen sprake. Aan loofbomen zijn zelfs nog geen bladknoppen te zien. 

De lange, 10% afdaling naar een hoogte van ca 1200 meter zorgt niet voor de gewenste 
temperatuurstijging. Het blijft gewoon snijdend koud.

Tijdens een korte stop bij de oorsprong van de Taag (grootste rivier van Spanje) doen we 
een vergeefse poging om weer wat gevoel in de handen te krijgen.


 

Erg dicht bevolkt is deze streek ook al niet. Het eerste dorp dat we na Frias tegen zullen 
komen is Uña, op een afstand van 54 (vier-en-vijf-tig!) km. 
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Oorsprong van de Taag Kkkkkoud…!



Na nog een spectaculaire afdaling bereiken we dit dorp, waar we direct een restaurant in 
duiken. Tergend langzaam komt het gevoel in onze handen terug. 

De rest van de etappe (met nog een paar klimmetjes) met als einddoel de stad Cuenca, 
verloopt zonder problemen. De temperatuur is in ieder geval wat minder onaangenaam. 


In Cuenca blijken veel hostals volgeboekt. Veel Spanjaarden hebben een lang weekend ivm 
1 mei, een nationale feestdag. 

Toch vinden we voor een schappelijk prijsje een kamer in het historische centrum. 

De oude bovenstad, met zijn beroemde hangende huizen en eeuwenoude kathedraal blijkt 
de moeite van een flinke klim waard. In een drukke kroeg drinken we op de goede afloop 
van een pittige dag. Ontberen leert waarderen!
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Cuenca Cuenca

Cuenca Cuenca



Dag 10: 1 mei 
Cuenca - Alarcón 
81,2 km; 856 Hoogtemeters 

Door het land van Don Quichot 
Zeven uur in de ochtend: de weer-app op onze iPhones geeft voor het weer in Cuenca aan: 
Nu: 1 ℃, sneeuw. En: warmer dan 13 ℃ zal het vandaag niet worden. Daarom pakken we 
ons maar goed in, voordat we aan de volgende etappe over het Iberisch, liever gezegd: 
Siberisch schiereiland beginnen.


Maar wanneer we voor het hostal onze fietsen optuigen, schijnt de zon al. Wel is het nog 
erg koud. (Bij een apotheek geeft de thermometer 0 ℃ aan.) Maar wat belangrijker is: de 
wind die ons de afgelopen dagen zo tegenzat, is gaan liggen.


Al een paar kilometer na Cuenca begint het vriendelijke, zacht 
glooiende landschap van La Mancha, het decor voor Cervantes’ 
verhalen over Don Quichot en zijn knecht Sancho Panza. Een 
prachtige streek. 

Langzaam stijgt de temperatuur. Het blijft fris, maar het is veel 
aangenamer fietsweer dan gisteren. Het parcours is ook tamelijk 
vlak. Wel met een paar klimmetjes, maar die mogen geen naam 
hebben. Na de lunch-stop, gewoon weer eens lekker buiten op 
een mooi plekje, is het nog maar zo’n 25 kilometer naar Alarcón. 
Rond vier uur fietsen we dit oude vestingstadje binnen. 


�23

Vertrek uit Cuenca La Mancha



Een prima hostal is snel gevonden. Alarcón is een mooi stadje, maar er is weinig reuring.  
Bars en restaurants zijn gesloten. Hopelijk gaat er rond negen uur nog een tent open, waar 
we wat calorieën naar binnen kunnen werken. Want: “De buitenlucht graaft”, zei Nescio al. 
En gelijk heeft ie. 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Dreigende lucht, maar we houden het droog

Alarcón



Dag 11, 2 mei 
Alarcón - Barrax 
80,1 km; 372 Hoogtemeters 

Langs het kanaal tussen Taag en Segura 
De bar op het pleintje voor de kerk van Alarcón hoort bij Hostal Don Juan. Daar werken we 
een prima ontbijtje naar binnen en maken een praatje met een echtpaar van onze leeftijd 
(iets ouder misschien?). Zij rijden dezelfde route als wij, maar dan in omgekeerde richting. 
Er staan ons in de Sierra Nevada nog aardig wat klimmetjes te wachten, begrijpen we. Hen 
staat ook nog het nodige klimwerk te wachten, maar daar weiden we maar niet te veel over 
uit. 

Voorlopig kunnen we het vandaag rustig aan doen. Op het programma staat namelijk een rit 
door de vlakte van La Mancha met aansluitend een flink stuk langs een kanaal dat de Taag 

verbindt met de Segura. 


Wat helpt: de wind blaast naar het zuid-oosten en toevallig moeten wij ook die kant  op. 


En route! 


Over het weer hebben we eigenlijk niets te klagen. De zon schijnt, maar veel warmer dan 
een graad of vijftien wordt het niet. Kortom: prima fietsweer.
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Alarcón



In de vlakte van La Mancha hebben de karakteristieke windmolens uit de verhalen van 
Cervantes plaatsgemaakt voor moderne windmolenparken. Don Quichot zou vandaag de 
dag niet weten waar te beginnen met het bestrijden van windmolens. We tellen er vele 
honderden. 


Het laatste deel van de etappe van vandaag volgen we het fietspad langs een kanaal, dat 
zich via talrijke bochten een weg baant door een (strook) bos.

Sneller dan gepland hebben we er 50 km opzitten.


Dat late ‘dineren’ in Spanje bevalt ons maar matig. Maar wat let ons om tussen de middag 
zelf een potje te koken, als je alle spullen en ingrediënten daarvoor zelf bij je hebt? Een 
pastamaaltijd, bereid op een mooi plekje langs het kanaal blijft erin als het 
spreekwoordelijke Gods woord in een ouderling.

Het kanaal blijven we volgen tot nabij Barrax, waar we een hostal vinden, dat volgens het 
boekje geliefd is bij truckers. Geen trucker te zien overigens, maar het hostal voldoet aan 
de verwachtingen: eenvoudig maar schoon. (En snelle WiFi!) 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Vertrek uit Alarcón

Wijnvelden in de vlakte van La Mancha Kanaal ‘Trasvase Tajo Segura



Dag 12, 3 mei 
Barrax - Alcaraz 
72,8 km, 904 hoogtemeters 

De Ruta de Don Quijote 
De barkeeper van Hostal La Cruce in Barrax, een look-a-like van Herman Koch, is 
gisteravond waarschijnlijk de tel kwijt geraakt hoeveel drankjes en tapas we er doorheen 
gejaagd hebben, want op de eindafrekening, die hij met een vette knipoog presenteert, 
staat een alleszins schappelijke all in prijs voor twee ‘menu’s’ en één ‘habitación’ (kamer).


Op het programma voor vandaag staat een niet al te lange en ingewikkelde etappe met als 
eindbestemming het stadje Alcazar. 

Na ca 30 km laten we de akkers, boomgaarden, wijn- en koolzaadvelden van de vlakte van 
La Mancha achter ons en duiken het heuvelland in. Daar pikken we een Via Verde op, een 
fietspad, aangelegd op een voormalige spoorbaan: de ‘Ruta de Don Quijote’. 


Erg druk is het op het pad niet. Welgeteld komen we tijdens de veertig kilometer vals plat 
zes fietsers tegen. Vanzelfsprekend in een van de aardedonkere tunnels.

Tijdens de zelfbereide warme maaltijd tussen de middag, besluiten we af te zien van het 
plan om nog wat verder te fietsen dan Alcaraz. Alcaraz is namelijk een bezienswaardig 
stadje. Zonde om daar zomaar doorheen te crossen. Bovendien ligt het eerste dorp na 
Alcaraz, waar overnachtingsmogelijkheden zijn, 45 km. verder. En waarom zouden we ons 
haasten? We liggen keurig op schema!
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Koolzaad en windmolens La Mancha Picknickplaats langs de Ruta de Don Quijote



In Alcazar vinden we een verrassend leuk hostal, waar we een ruime kamer op de begane 
grond krijgen toegewezen. De fietsen mogen we op het balkon parkeren. 

Alcazar blijkt inderdaad een leuk oud stadje met een bijzondere kerk en een mooi Plaza 
Mayor. 

De tapas smaken er ook goed! 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Via Verde Ruta de Don Quijote

Alcaraz

Straatje in Alcaraz, een luxe 
kamer en localo’s in de 

plaatselijke kroeg



Dag 13, 4 mei 
Alcaraz - Orcera 
84,8 km; 1383 hoogtemeters 

Welkom in Andalusië 
Na twee makkelijke dagen zonder al te veel klimwerk kunnen we vandaag weer eens aan de 
bak. Er staan twee cols op het programma en nog wat kleiner grut.

Het is prachtig, zonnig weer, maar wel erg fris. Voorlopig blijven de jacks en 
windstoppertjes dus aan. Die kunnen pas uit, wanneer we na 10 km vals plat dalend, aan 
de eerste klim beginnen.


Na een paar kilometer stuiten we op een wegversperring: “Carretera Cortada” (Weg 
afgesloten) Terug gaan is wat ons betreft geen optie, dus negeren we het verbod en nemen 
de gok dat het waarschijnlijk wel mee zal vallen. 


“Als de weg maar niet helemaal is weggeslagen,” sombert Bas. Waarna ik hem het verhaal 
vertel over wat wij destijds meemaakten op de Trans Himalayan Highway in Nepal. Daar 
was inderdaad de weg, als gevolg van sneeuw- en modderlawines, op verschillende 
plaatsen compleet weggeslagen.

Op de weg liggen grind en keien, maar verder valt het mee. Een paar kilometer verderop: 
een soortgelijke versperring, maar nu voor het verkeer uit tegenovergestelde richting. 

Goed dat we niet rechtsomkeert gemaakt hebben!


Het valt ons op, dat het klimmen ons steeds gemakkelijker afgaat. Moeiteloos bereiken we 
de eerste col op 1300 meter. Stukje dalen en hoppa, daar begint de tweede klim alweer.

Wanneer we die gehad hebben wordt het tijd voor een ‘eenvoudige, doch voedzame 
maaltijd’ op een mooi plekje. Genieten!
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Snel daarna passeren we het bord, dat aangeeft dat we de 
grens met Andalusië passeren; normaal gesproken is het 
in dit deel van Spanje in deze tijd van het jaar al zinderend 
warm, maar dezer dagen even niet. De temperatuur is 
minstens tien graden lager, dan we waarop we gerekend 
hadden. In de zon is het wel aangenaam, maar in de schaduw (en tijdens afdalingen) heb je 
echt wel wat laagjes kleding nodig. Alles bij elkaar toch prima fietsweer.


In Orcera vinden we, na even wat zoeken, een hostal waar volgens booking.com nog 
kamers beschikbaar zijn voor €49,50, inclusief desayuno (ontbijt). Superdeal van de dag! 
Het ziet er erg gesloten uit: alle rolluiken zijn naar beneden en de deur zit op slot. 

Maar kijk aan, daar gaat plotseling de deur open en worden we door een humeurig type  
uitgenodigd verder te komen. 

Weer ontstaat er gedimdam over de prijs. Die is volgens de waardin toch echt € 55. “Dan 
hadden jullie maar via Booking moeten reserveren.” “Ja, maar in dat geval had je ook nog 
eens minstens 10% aan Booking moeten afdragen en dus moet je eigenlijk blij zijn dat we 
niet via Booking gereserveerd hebben.” Het lukt ons niet haar te overtuigen van de logica 
van ons betoog en laten het er maar bij. Snel naar de kamer, waar verder niks mis mee is. 

Nadat we ons opgefrist scoren we nog wat tapas in een van de barretjes van Orcera: een 
plaatsje uit de categorie Reetketelpikkumerschans: niks te beleven hier. 
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‘Orcera: een plaatsje uit 
de categorie 

Reetketelpikkumerschans’

http://booking.com


Dag 14, 5 mei 
Orcera - Cazorla 
90 km; 1847 hoogtemeters 

Naar Sevilla of  Malaga? 
We zijn het inmiddels gewend: wanneer we vertrekken is het prachtig weer, zonnig, geen 
wind, maar fris. 


Het eerste deel van de etappe schommelt rond een hoogte van 700 meter: klimmetjes en 
afdalingen wisselen elkaar af. 


De route voert langs het stuwmeer van Tranco. Prachtig! En ook populair bij toeristen, dus 
wat drukker dan gebruikelijk. (Het is weekend). Maar ook hier houden automobilisten goed 
rekening met fietsers. 

Arroyo Frio is het toeristisch centrum van dit gebied. 
Wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden: het kan hier 
allemaal. 

Na Arroyo Frio passeren we een brug over de Guadalquivir, 
die hier nog een nietig, snelstromend beekje is. 

 
Daarna begint het echte werk: een klim van 700 naar 1296 meter. (Althans: volgens het 
boekje)

In een vaste cadans stoempen we omhoog, daarbij de hoogtemeter op onze navigatie app 
nauwkeurig in de gaten houdend: 900 meter, 1000, 1100, 1200 meter..... het eind komt in 
zicht. 
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‘In een vaste cadans 
stoempen we omhoog’

Het stuwmeer van Tranco



Een Mirador (uitzichtpunt) op 1238 meter. Even kijken maar. Niet te lang, want we moeten 
nog zo’n 60 meter verder omhoog. Maar dat valt mee: 1238 meter blijkt het hoogste punt!


Inmiddels is de lucht dichtgetrokken. In de verte zien we zware regenbuien neerdalen op de 
uitgestrekte olijfgaarden van Andalusië.

Na een fijne afdaling bereiken we het mooie stadje Cazorla. Eerst maar eens een biertje, en 
dan op zoek naar de camping die in het boekje zo veel lof krijgt toegezwaaid. 


Daarbij vertrouwen we maar op de navigatie app, want we kunnen ons nauwelijks 
voorstellen, dat er langs het smalle en steile weggetje dat we dienen te volgen een camping 
ligt. Bijna zouden we het bordje ‘Camping’ voorbij rijden, maar jawel hoor: hier zou het 
moeten zijn. 

Camping San Isicio, gerund door Nederlanders, is inderdaad een aardige terrascamping. 
Sfeertje: natuurkampeerterrein, zoals we die in Nederland ook kennen. 

 

Op wat gespetter na hebben we het ook vandaag weer droog gehouden. 


In Cazorla staan we voor de keuze: kiezen voor de routevariant die eindigt in Sevilla, of voor 
de variant die eindigt in Malaga.

Kiezen we voor Sevilla, dan missen we Granada. Kiezen we voor Malaga, dan missen we 
we Cordoba.

Onze terugreis valt samen met het einde van de meivakantie. Wat betekent dat vluchten 
naar Nederland drie tot vijf keer zo duur zijn als normaal.

Op 10 mei, Jesus Take Off Day, gaat er een nog betaalbare vlucht van Malaga naar 
Eindhoven. De keuze is snel gemaakt. Na Cazorla zullen we de reis voortzetten naar 
Malaga.
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De klim naar 1238 meter Regenbuien boven Andalusië

Cazorla



Dag 15, 6 mei 
Cazorla - Alicun de las Torres 
90,1 km; 1601 hoogtemeters 

Door een surrealistisch berglandschap 
“Nergens slaap je zo lekker als in een tentje”, roep ik altijd. En dat bleek ook nu weer het 
geval. Ik heb zelfs gedroomd dat het regende! Maar wanneer ik de tent uit kruip, blijken 
dromen geen bedrog. Het heeft inderdaad geregend vannacht. De camping is nog in diepe 
rust. 

“Ontbijten in Quesada?” stelt Bas voor. “Goed plan.” En weg zijn we. Zware regenwolken 
aan de lucht, maar hier en daar zijn ook stukjes blauw te zien. 

Stukje klimmen, beetje dalen; dat gaat lekker. In de verte een typisch wit Andalusisch 
stadje, hoog, bovenop een heuvel. Dát zal Quesada toch hopelijk niet zijn? Maar jawel hoor. 

K..!

In de plaatselijke bar het gebruikelijke tafereel. De overwegend mannelijke clientèle probeert 
luidkeels het geluid van de TV, waar niemand naar kijkt, te overschreeuwen. 


Inmiddels is de zon goed doorgebroken. Het wordt een prima fietsdag. Niet te warm en met 
een verkoelend briesje. 

Na Quesada volgt een interessante klim naar, jawel, een mirador, waar Andalusië aan onze 
voeten lijkt te liggen. 
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Quesada, inmiddels al weer achter ons Mirador: Andalusië aan onze voeten



Na een snelle cortado in Huesa gaat het weer bergopwaarts. We zijn erop voorbereid: er 
volgt nu een lange klim naar een hoogte van 1000 meter over een onverhard pad. Dat blijkt 
goed te doen, maar het houdt wel erg op. Voor je het weet zit je met je voorwiel in een 
diepe kuil of een erosiegeul. Een beetje snelheid maken is er dus niet bij. 


Wat deze narigheid goed maakt: het prachtige, bijna surrealistische berglandschap van 
Andalusië.

Kort na een copieuze lunch laten we zonder weemoed het onverharde deel van de klim 
achter ons. Niet dat het nu gedaan is met de klim, maar over asfalt gaat het toch een stuk 
makkelijker.


“What goes up, must come down”, zingt Alan Parsons. Dus volgt nadat we de 1050 meter 
gepasseerd zijn een afdaling; niet spectaculair, maar na al dat geploeter wel prettig. 


We hebben een hotel op het oog in Alicun de las Torres. Het enige in de verre omtrek. 
Volgens Booking is daar voor € 59 een kamer beschikbaar, inclusief ontbijt. Eenmaal 
aangekomen bij wat er uitziet als het beoogde hotel, blijkt het gesloten! Shit! Bij gebrek aan 
reserveringen voor vandaag? Hadden we nu maar eerder gereserveerd! 


Wat nu? Wild kamperen? 


Toch nog maar even een stukje doorfietsen. En laat er nou even verderop nóg een hotel zijn. 
Ziet er chique uit, maar ja, we hebben weinig keus. Achteraf blijkt het toch het hotel te zijn, 
dat we op het oog hadden. Er stond wel een andere naam op de gevel.… 

Na enige discussie krijgen we daar een kamer voor de aanbiedingsprijs van Booking, die 
normaal €80 kost. En zo kwam het allemaal toch nog goed! 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Lange, onverharde klim Over asfalt klimt makkelijker

Een bijna surrealistisch landschap



Dag 16, 7 mei 
Alicun de las Torres - Granada 
83,5 km; 1065 hoogtemeters 

Sneeuw in de Sierra Nevada 
Voorpaginanieuws met een foto over de volle breedte in een Spaanse krant: in de Sierra 
Nevada werd het afgelopen weekend volop geskied. Na wat we deze reis allemaal aan kou 
hebben meegemaakt verbaast ons dat niet zo.

Snel weg uit dit hotel, dat een soort kuuroord voor bejaarden bleek te zijn en op richting 
Granada. 

Na een bocht in een weggetje door een prachtig dal is daar opeens het uitzicht op de 
besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Indrukwekkend!


Dat het Spaanse binnenland nergens vlak is, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Ook 
vandaag gaat het weer op en neer. (Naar ons gevoel vaker óp).


Na Purullena klimmen we over een afstand 
van 20 km naar een hoogte van 1297 meter.  
In de afdaling rijden we bijna een paar 
gemzen van hun sokjes en worden we 
achtervolgd door een regenwolk, die zich 
precies boven onze hoofden ontlast. 


Veel vroeger dan verwacht fietsen we 
Granada binnen via een onverhard fietspad 
langs een riviertje.
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Een mooi dal De besneeuwde Sierra Nevada



Camping Sierra Nevada, dicht bij het centrum, is met behulp van de navigatie app snel 
gevonden. Tentje opzetten, douchen en dan de stad in. Het is een lekker temperatuurtje, 
maar of we het droog houden …….


De camping ligt toch verder dan het centrum dan verwacht. Om daar te komen is het nog 
een aardige tippel. Ik bof, dat Bas hier al eerder is geweest en dus weet wat de moeite van 
het bekijken waard is. 


Het Alhambra is natuurlijk de topattractie van Granada. Voor een bezoek daaraan ontbreekt 
helaas de tijd. Maar het Alhambra bewonderen vanaf het hoogste gedeelte van de 
voormalige Moorse wijk Albaicín, is zeker ook de moeite waard.


De wijk Albaicín met zijn smalle steile straatjes met leuke winkeltjes, barretjes en terrassen 
is op zich al een attractie. Vanaf een van die terrassen verbazen we ons over de hordes 
Chinezen, die je tegenwoordig overal tegenkomt.

Tot nu toe is het, ondanks de dreigende wolken droog gebleven. Maar tijdens de wandeling 
naar de camping begint het te hozen. We pakken een taxi, die ons terugbrengt naar de 
camping. 


�36

Steile straatjes in Albaicín Albaicín

Het Alhambra. Op de achtergrond de besneeuwde Sierra Nevada



Dag 17, 8 mei 
Granada - Ventas de Zafarrya 
87,9 km; 1295 hoogtemeters 

De laatste loodjes 
Het heeft flink geregend vannacht. Maar wanneer we de tent afbreken is het droog. Het 
belooft zelfs een mooie dag te worden.

Behoedzaam fietsen we het drukke Granada uit. Spitsuur!

De eerste kilometers langs een drukke weg en vervolgens over een bar slechte onverharde 
weg zijn geen feest. Na Santa Fé gaat het beter. De route gaat door een heuvelachtig 
landschap met olijfgaarden. 


Tegen deze etappe, met drie pittige klimmen, hebben we behoorlijk opgezien. Maar het valt 
mee. Wellicht omdat we inmiddels wel wat gewend zijn?

Na de lunch stop, waarin we de natte tent lekker laten droogwaaien, volgt de laatste klim.

Weer verschijnen er donkere onweerswolken aan het firmament, waarvan er net als 
gisteren, één ons achtervolgt. Met dat verschil, dat deze meneer z’n keutel binnenhoudt.

Nat, maar dan alleen van het zweet, bereiken we, toch weer eerder dan gepland, de 
geplande eindbestemming van vandaag: Ventas de Zafarraya. 

Morgen alweer de laatste etappe van deze reis, die zal eindigen in Malaga. En die naar ons 
gevoel is omgevlogen. 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Alhama de Granada Olijven en nog eens olijven…



Dag 18, 9 mei 
Ventas de Zafarrya - Malaga 
88,8 km; 1209 hoogtemeters 

Malaga! 
De laatste dag van onze fietsreis beginnen we met een ontbijtje, samen met een 
Amsterdams echtpaar, dat ook in het vriendelijke hostal ‘Aquí te Quiero Ver‘ heeft 
gelogeerd. Altijd leuk om ervaringen uit te wisselen.


De laatste etappe heeft nog een paar aardige verrassingen in petto. Om te beginnen grijnst 
een flinke bergrug ons toe. “Ja jongens, jullie moeten echt over mij heen”. We laten ons niet 
kisten en klimmen, terwijl een stormachtige wind in ons gezicht blaast, naar een hoogte van 
1112 meter. 


Een dreigend wolkendek maakt het er allemaal niet gezelliger op. We hebben eerder het 
gevoel in Zwitserland of Oostenrijk te fietsen dan in Zuid Spanje. Een gevoel dat nog 
versterkt wordt door het geklingel van koeienbellen. 

Zodra we de bergrug achter ons hebben gelaten neemt de wind af, breekt de zon door en 
wordt het aangenaam fietsweer. Enig minpuntje: het eerste dorp waar we voor koffie terecht 
kunnen ligt op 43 km van het vertrekpunt. 

Na de koffiestop is het nog 15 km en een paar ‘tussenklimmetjes’ door de Montes de 
Malaga, naar de ‘Puerta de Leon’ op 900 meter. Daar wacht ons de kers op de taart: een 
afdaling van ca 15 km naar Malaga. Ook een mooi punt voor een laatste ‘warme lunch’. Met 
uitzicht op Malaga en de Middellandse Zee.
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De bergrug tegemoet De bergrug achter ons 




Rond drie uur fietsen we Malaga binnen. Een grote stad, zo blijkt: in grootte de vijfde stad 
van Spanje.

Op een mooi plein strijken we neer op een aardig terras. Een biertje hebben we wel 
verdiend, dachten we zo. Achter ons begint een groepje muzikanten te ‘jammen’. Nu wordt 
het pas echt gezellig! Goed voor de omzet, waaraan Bas een aanzienlijk aandeel levert.


We fietsen nog wat rond in het oude centrum. En dan, voor de onvermijdelijke ‘selfie’, om te 
bewijzen dat we in Malaga zijn aangekomen: op naar het strand. 


Via een fietspad langs de boulevard van Malaga fietsen we richting het hotel dat we 
geboekt hebben in de buurt van de luchthaven. Wanneer het fietspad ophoudt zijn we 
genoodzaakt via de vluchtstrook van een razend drukke weg de route te vervolgen. 

Het hotel, gerund door twee Nederlandse mannen ‘van het andere geslacht’, blijkt in 
Torremolinos te liggen. Nooit gedacht dat ik ooit nog eens in dit vreselijke oord terecht zou 
komen. Nou ja, het is maar voor één nacht. Morgen vliegen we om half twaalf terug naar het 
zonnige Nederland. 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Lunch met uitzicht op Malaga In de verte: Malaga



Dag 19, 10 mei 
Torremolinos - Malaga Aeropuerto - Eindhoven Airport 

Slot 
De Nederlandse eigenaar van het hotel legt ons uit, hoe we het best naar de luchthaven 
kunnen fietsen. Om hetzelfde traject, af te leggen als gisteren (langs die drukke weg), zien 
we namelijk niet zo zitten. 

Royaal op tijd melden we ons bij de bali van Transavia. De ingepakte fietsen, voorzien van 

de nodige labels, kunnen we afgeven bij ‘odd 
luggage’. 


Maar dan…..


De scanner, waarmee ook ‘odd luggage’ 
gescand moet worden, blijkt wel geschikt 
voor wandelwagentjes, surfplanken en 
rollaters, maar niet voor fietsen…….


Wat nu? 


De beambte is bereid iemand te bellen, die 
ons kan uitleggen wat te doen. “Er komt 

iemand aan”, belooft-ie. Maar na een half uur is er nog niemand en na drie kwartier   ook 
niet.

En de tijd begint te dringen…..

“Ga zelf maar naar de Transavia-desk”, adviseert hij. Op een draf haast ik me daar naartoe.

Een aardige señora belooft dat ze eraan komt. En inderdaad: na een paar minuten komt ze 
aangewandeld. 

Ze leidt ons via een doolhof van gangen en liften naar een ruimte waar ook een 
bagagescanner staat. Daar past de fiets ook niet in, maar “als we nu even het wiel eruit 
halen en het stuur laten zakken……”

Natuurlijk is er op de scan niets verdachts te zien. Snel monteren we de wielen en pakken 
de fietsen opnieuw in, waarna we ze kunnen afgeven aan een bagage-afhandelaar, die al 
ongeduldig staat te wachten.

Over tien minuten sluit de gate en we moeten onze handbagage nog laten scannen. 
Gelukkig is het bij de handbagage scanners minder druk dan een paar uur geleden. We 
rennen naar de ‘gate’ waar godzijdank het ‘boarden’ nog in volle gang is.


Wanneer we eenmaal onze plaats in het vliegtuig hebben ingenomen, heb ik nog net 
gelegenheid om mijn laatste blog/Facebook-bericht te schrijven: 


“We zitten in het vliegtuig naar Eindhoven. Klaar voor de start. We kijken terug op een 
fantastische fietsreis, die zonder enig probleem is verlopen. Nou ja op die ene ijskoude dag 
na, waarbij onze handen en voeten bijna bevroren. 

Het weer was trouwens niet wat we ervan verwacht hadden. We hadden op warmer weer 
gerekend. Achteraf hebben we misschien enorm geboft. Al dat klimwerk bij een 
temperatuur van ruim 30 ℃: ik had er niet aan moeten denken! 


Graag wil ik al onze volgers op mijn blog, onze Facebookpagina’s en op Strava bedanken 
voor hun aardige en bemoedigende reacties, mailtjes, app-jes, duimpjes, kudo’s etc etc. 
Het was leuk om vast te stellen, dat zo veel mensen met ons meereisden. 


Zo, dan gaat nu de i-Phone in de flight modus en gaan we in 2½ uur naar Eindhoven 
vliegen!” 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Etappe Van - Naar Aantal 
kilometers

Aantal hoogtemeters

0 Aeropuerto Girona - Girona Centro 17,1 90
1 Girona - Tona 81,9 1564
2 Tona-Igualada 74,1 1246
3 Igualada - Montblanc 68,5 1082
4 Montblanc - Mora d’Ebre 99,1 1483
5 Mora Nova - Herbes 95,3 1893
6 Herbés - Fontanete 81,1 1962
7 Fontanete - Teruel 73,1 1171
8 Teruel - Frias de Albarracin 66,5 1388
9 Frias de Albarracin - Cuenca 92,0 868
10 Cuenca - Alarcón 81,2 856
11 Alarcón - Barrax 80,1 372
12 Barrax - Alcaraz 72,8 904
13 Alcaraz - Orcera 84,8 1383
14 Orcera - Cazorla 90,0 1847
15 Cazorla - Alicun de las Torres 90,1 1601
16 Alicun de las Torres - Granada 83,5 1065
17 Granada - Ventas de Zafarrya 87,9 1295
18 Ventas de Zafarrya - Malaga 88,8 1209

Totaal: 1507,9 23279
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