Vias Verdes Zuidoost Spanje
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=37.05890159011761
4%2C-3.7148310468750267&z=7

21. del-Tajuña-II
25.de-Ojos-Negros-II

20. del-Tajuna-I

22. del-Tren-de-los-40-dias
24. de-Ojos-Negros-I

23. del-Trenillo-(Villacanas-Quintanar-de-Orden)

26. Xurra

27. del-Antic -Trenet

32. de-Denia

28. de la Sierra de Alcaraz 1
(del-Fc Baeza-Utiel)
31. de-la-Safor
29. de la Sierra de Alcaraz 2
(del-Fc Baeza-Utiel)

30. del-Xixarra
33. de-Alcoi*

34. del-Maigmo
43. del Guadalimar

35. del-Noroeste
37. de-Torrevieja

39. Campo-de-Cartagena
38. de-CosteraSur_o_Las-Pedanías

36. del-FC Guadix-Almendricos
(Tramo Granada)

40. de-Mazarron
41. FC-Guadix-AlmendrIcos
( Almend-Huercal_Overa)
42. de-Lucainena-de-las-Torres

De genoemde Cp of C nummers zijn van de Campercontact app NKC. Als de Cp zich in de buurt van het V.V. fietspad
bevindt, is het pad bij het in-zoemen op de Campercontact app of op Google Maps makkelijk te vinden. Als het V.V.
fietspad verder van Cp is verwijderd, worden de coördinaten van het V.V. fietspad zoveel mogelijk gegeven.
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20. Vía Verde del-Tajuna I >>34 km

bigjoe.es/en-bici-por-la-via-verde-del-tajuna
Het bijzondere van deze Greenway is dat er weinig oneffenheden zijn (van Morata tot Ambite is het bijna
vlak). Je komt geen auto tegen (behalve een van de gedeelde trajecten) en het wegdek is vrijwel de hele
route geasfalteerd, dus kilometers maken is heel eenvoudig zonder al te veel complicaties.
De Tajuña Greenway Volgt de route van de oude Tajuña-spoorlijn, een landbouwtrein die van Madrid naar
Aragón ging maar nooit voorbij Alocén kwam (waarvan het station momenteel diep in het stuwmeer van
Entrepeñas ligt).
Vía Verde del-Tajuña-II 13 km

Camping Arganda

Cp 72385

Vía Verde del-Tajuna I 34 km

Cp 53697
Vía Verde del-Tren-de-los-40-dias 14 km

21. Vía Verde del-Tajuña-II >>13 km
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Zie kaart 20
https://es-wikiloc-com.translate.goog/rutas-mountain-bike/via-verde-del-tajuna-ii-zorita-de-los-canes-gr113embalse-de-almoguera-14535327?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
Het best geconditioneerde gedeelte loopt vanaf dat punt tot het door Mondejar, Pozo de Almoguera loopt en
eindigt in Yebra. Van daaruit besloten we door te gaan naar de prachtige stad Zorita de los Canes in Alcarreña, waar
het majestueuze kasteel op ons wachtte en het bezoek van de archeologische overblijfselen van de Visigotische
stad. Recópolis. Keer terug via de natuurlijke paden van de Taag, GR-113 en bezoek het stuwmeer van Almoguera
waar de Taag een bezienswaardigheid bereikt. Bergopwaarts naar Almoguera, via Albares, opnieuw Mondejar en
met een paar km duizelingwekkende afdaling in Ambite aankomen.

3

22. Vía Verde del-Tren-de-los-40-dias >> 14 km
Zie ook kaart 20
https://www-trailforks-com.translate.goog/trails/via-verde-del-tren-de-los-40dias/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
De Greenway voor 40-daagse treinen is een groene weg in de Gemeenschap van Madrid (Spanje) die begint bij de
groene weg Tajuña die door de gemeente Carabaña loopt en eindigt in Estremera. Het heeft een lengte van 14
kilometer. Volg een deel van de route van de oude veertigdaagse trein, ook bekend als de Via Negrín, die in 1938
tussen Torrejón de Ardoz en Tarancón in slechts veertig dagen werd gebouwd om Madrid te bevoorraden dat tijdens
de Spaanse Burgeroorlog door Franco-troepen werd belegerd.

Zie ook kaart 20
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23. Vía Verde del-Trenillo-(Villacanas-Quintanar-de-Orden) >>26 km
https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=125
https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sectorcentro/villacanas-quintanar-orden/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
El Trenillo" was de trein die reed langs de spoorlijn die in het begin van de twintigste eeuw werd ingehuldigd en die
Villacañas en Quintanar de la Orden met elkaar verbond. Deze trein droeg bij aan de economische verbetering van
de regio en opende de weg naar wijnproductie die nog steeds in het gebied wordt gehandhaafd.
Halverwege de vorige eeuw raakte de spoorlijn, die veel langer is dan het gedeelte dat is ingericht als Natuurpad, in
onbruik geraakt, maar de steden in de omgeving gingen door met hun wijnmakerijen en alcoholwinkels. De Camino
begint in het oostelijke deel van Villacañas, vlakbij het treinstation van de gemeente, waar u de lay-out en de
belangrijkste kenmerken van de route van dit natuurpad, dat parallel loopt aan de CM-snelweg, kunt zien op een
informatieposter.-410 en verenigt deze plaats met Quintanar de la Orden.
3 bruggen en 4 rustplaatsen
Villacanas

Quintanar-de-Orden

Cp 51918
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24. Vía Verde de-Ojos-Negros-I >> 92 km
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsroutes/spanjes-mooiste-spoorfietspad/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19EH_RI2jP4eIC1paMGNf0ooKVTHDt18n&ll=39.973855434633464%
2C-0.6321488788583252&z=12
De Via Verde de los Ojos Negros tussen het binnenland van Teruel en de kust van Valencia is de langste Via Verde
van Spanje en hoort tot de mooiste en meest populaire van het land. Door zijn lengte (160 kilometer) is hij verdeeld
in twee trajecten. Het makkelijkste is het om hem van het binnenland (van 2 naar 1) naar de kust te fietsen.
Het eerste traject begint ten westen van Teruel in het plaatsje Santa Eulalia en loopt tot Barrascas in de provincie
Castellon, een afstand van 92 kilometer. Van Barrracas gaat het dan tot Algimia de Alfarra, waar hij na 68 kilometer
eindigt. Een goed startpunt is het RENFE-station Mora de Rubielos. De via verde loopt hier vlakbij over een hoog
talud met vergezichten over de vallei. Na een kilometer dient zich de ‘Túnel de Albentosa’ aan: een 400 meter lange
tunnel met een bocht erin. Mooie plaatsen; Teruel, Sarrion, La Puebla de Valverde, Jerica en Segorbe.

Barraquas

Caudie
l

Jérica

Cp 65563

Altura
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Cp 65563
Altura

Soneja

Algimia
d’Alfara

Albalat

Albentosa - Algimia d’ Alfara 68 km

Cp 65563

Barrcasas

Jérica

Jérica
Leuke plaats dat tegen een heuvel is aangebouwd met verborgen pleintjes, Mudéjar toren en op de top van de heuvel de Torre del
Homenaje. De Viva Verde loopt door de straten van het stadje en op de plaza met bron, bars, winkeltjes (en het bureau voor
toerisme) is het een goede plek om even uit te rusten en een drankje te nemen. Jérica is een internationaal erkend gebied om te
klimmen. Na Jérica stijg je naar een van de hoogste punten van het traject en kan je van de mooie vergezichten genieten met de
Sierra de Espadán op de achtergrond. De omgeving is bijzonder mooi. Je bent hier in een rustig stil gebied zonder dorpen met aan
beide zijden van de weg een rijke vegetatie van fruitbomen en pijnbomen
Bij Altos de la Barracas (990 m) kom je in een gebied vol windmolens en passeer je het aparte dorp Barrcasas waar een
restaurant is. Links zie je het dorp Albentosa op een heuvel liggen. De weg gaat door over een lange brug en gaat over in de
langste tunnel van de route (400 m). Na ongeveer 800 m zie je het stationnetje 'estación de Mora de Rubielos liggen. Het mooie
dorp Mora de Rubielos, ligt 20 km verderop
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25. Vía Verde de-Ojos-Negros-II >> 68 km
https://viasverdes.com/itinerarios/PDF/Ficha_VV_OjosNegros_II.pdf

Cp 88408
VV 4km
Cella
Teruel
Cp 94404
Cp 25719
6 km van VV
La Puebla
de Valverde

Cp 20304

Cp 60873
Vv 1 km
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26. Vía Verde Xurra >>10 km niet zo !!
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=106&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Cp 97998 *

Cp 91670
Cp 71592
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27. Vía Verde del-Antic –Trenet >> 14 km
VV del Antic Trenet - Routebeschrijving van de groene wegen van Spanje (www-viasverdes-com.translate.goog)

Cp 10726 ?
Lijkt gewoon over de weg
CV 50 te lopen
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28. Vía Verde de la Sierra de Alcaraz 1 >> 74 km
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=38.50489545961938
%2C-2.7241223740097853&z=11
https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=11

Cp 52989
Naar vv 4 km

C
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29. Vía Verde de la Sierra de Alcaraz 2 >> 20 km
Vía Verde del-Fc Baeza-Utiel (Reolid-Segura)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=38.50489545961938
%2C-2.7241223740097853&z=11
V.V. de la Sierra de Alcaraz - Itinerario de las Vías Verdes de España (viasverdes.com)

1

Geen cp’s
gevonden
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30. Vía Verde del-Xixarra >> 15 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=16&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
Deze route van 15 km, hersteld door de Diputación de Alicante terwijl de Vía Verde de Xixarra begint bij de halte Las
Virtudes, vanwaar u de Santuario de las Virtudes kunt zien, een Maagd die grote toewijding geniet in de regio.
De echte route begint in de Murciaanse stad Yecla, 14 verderop, hoewel dat deel van de route nog niet is vrijgegeven
(Vía Verde del Xixarra 1)

CP 88944 ?
Vv 100 meter

C 47932 ?

C 77892
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31. Vía Verde de-la-Safor >> 7 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=105&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Cp 26782

Cp 21589
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32. Vía Verde de-Denia >> 6 km
https://www.denia.com/nl/via-verde/via-verde-denia-desde-lo-alto/
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=7&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

cp 100184

Cp 71499

15

33. Vía Verde de-Alcoi >> 10 km *
https://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=12
https://www-viasverdescom.translate.goog/en/itineraries/itinerario_imp.asp?id=12&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

10 tunnels en 3 viaducten
Cp 71313
Cp 74393*
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34. Vía Verde del-Maigmo ** >> 22 km
https://kijkopspanje.nl/alcoy-en-maigmo-via-verde
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=14&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://alicantenatura-es.translate.goog/espacios_naturales/via-verde-agostmaigmo/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
De aanleg van een spoorlijn van Alcoi naar Alicante lijkt een gek idee: een bijna vervloekte orografie maakte elke
poging wispelturig. Desondanks werd er in de jaren twintig van onze eeuw een spoorlijn gebouwd die deze uitdaging
aankon door spectaculaire viaducten aan te leggen en de bergen binnen te dringen met zeer lange galerijen, die
vandaag allemaal open zijn als we er doorheen trekken om te genieten van een avontuur door dit landschap.

parkeren

Cp 24754 ?

Cp 89319

Cp 89439
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35. Via verde-del-Noroeste >> 80 km
http://www.bahntrassenradwege.de/index.php?page=Via+Verde+del+Noroeste
mooie route

Cp61190 bij IKEA

Cp63823
Cp12823
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36. Vía Verde del-FC Guadix-Almendricos (Tramo Granada) >> 99 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=158&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
In de voetsporen van een mijnbouwspoorlijn van Baza door de Moorse vallei van de Almanzora-rivier.

Baza

Baul
El Hijate

Tijola

Olula del Rio

Cp 26545
0,5 km van VV

Almanaora
Arboleas

Cp 89514

Cp 89515
Aan de VV
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37. Vía Verde de-Torrevieja >> 7 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=15&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
De Vía Verde de Torrevieja, uitgevoerd op de zoutspoorlijn van de lijn Albatera-Torrevieja.

Geen cp’s
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38. Vía Verde de-Costera-Sur_o_Las-Pedanías >> ( 8 km) 22 km
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-mtb-murcia-via-verde-costera-sur-beniajan-torreaguera-los-ramosacequia-benetucer-53168276
Mooie, gemakkelijke en rustige fietsroute van 22 kilometer, die begint in de buurt van het auditorium Víctor Villegas
in de stad Murcia, op zoek gaat naar de "South Coastal Greenway", en na een reis verder gaat langs het Reguerónpad, om kort daarna af te slaan en ga verder langs het pad van Chocolade, dat kort daarna eindigt in de mota van de
rivier, om het over te steken en verder te gaan langs het pad van Barca, en samen te komen op de weg die het oude
pad van het Benetuzer-irrigatiekanaal volgt, dan keren we terug naar de Segura riviervlek en er doorheen zullen we
opnieuw het auditorium van Víctor Villegas bereiken.

CP 12781

CP 30259
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39. Vía Verde Campo-de-Cartagena >> 53 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=86&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
CP 14199

Cp 14217
VV 2,5 km
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40. Vía Verde de-Mazarron >> 14 km
https://www-viasverdescom.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=87&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Cp 70939
Vv op 1,8 km

1,8 km
over pad
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41. Vía Verde FC-Guadix-AlmendrIcos ( Almend-Huercal_Overa) >> 20 km
https://www.viasverdes.com/en/itineraries/itinerario.asp?id=157

Cp 26543

24

42. Vía Verde de-Lucainena-de-las-Torres >> 15 km
https://viasverdes.com/noticias/noticia.asp?id=999

Cp 15060
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43. Vía Verde del Guadalimar** >> 15 km
V.V. del Guadalimar - Itinerario de las Vías Verdes de España (viasverdes.com)

Geen cp gevonden

parkeren

Vía Verde del Guadalimar

parkeren
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