
Een prachtige fietstocht naar het zuiden van Portugal – 2800 kilometer – Mei/Juni 2015 

  
Span wel af en toe je kuiten aan!!   

 
Frankrijk: Kampeer-overnachtingsplaatsen en een aantal bezienswaardigheden 

  1420 kilometer 

Fillièvres, Incheville, St.Valery –en Caux, Yport,(Étretat) Bourg-Achard, Breteuil sur Iton, Brou,Candé, 
Loches, Belâbre, Le Dorat, Rochechouart, Saint Martial-de-Valette, (Brantome)Tocane St-Apre, 
Flaujacques, La Reole, Luxey, Castets, Sorde l’Abbaye, St.Jean le Vieux.  
 
Prijzen campings vanaf €.5,75 tot €. 14,00  (de duurste was een SVR camping!!!) 
Pelgrimsgite Sorde l’Abbaye €. 7,00  
 

        

        Étretat                            Brantome    Sorde l’Abbaye 
 
  
  

 
 
 
 
 



Spanje:  

618 kilometer 
 
Urroz, Estella, Najera, (Santo Domingo de Calzada) Villafranca  Montes de Oca, Castrojeriz, Medina 
de Rio Seco, Villaralbo, Fermoselle (Douro) 
 
Prijzen campings vanaf €.8,40 tot €. 10,40 /Hostal prijzen rond €, 25,00   
 
 

   
Estella              Santo Domingo de Calzada     Castrojeriz    

 
 

 
             Douro omgeving grens Spanje Portugal  
 
 
 
 



 
Portugal: 

780 kilometer   
 
Mogadouro, Barca de Alva, Sabugal, Monsanto***, Castelo Branco, Nisa, Montargil,  
Arriolos, Evora, Ferreira do Alentejo, Almodovar, Moncarapacho/Fuseta 
 
Prijzen campings vanaf €. 3,45 tot €. 11,00 
Pension/residencial vanaf €.20,00 tot €.45,00  
 
 

    
Barca de Alva     Monsanto   Arriolos 
 

   
Evora  

                      



 
Korte samenvatting:  
In de afgelopen jaren fietste ik meerdere malen naar het zuiden van Portugal. Op de weg naar het 
zuiden volg ik vaak een stuk van de Jacobsroute. Niet alleen vanwege de leuke contacten onderweg 
maar vooral omdat deze weg nu eenmaal een onverklaarbare aantrekkingskracht heeft. Er zijn mensen 
die ieder jaar dit traject afleggen.   
Dit keer volgde ik de Jacobsroute pas in Spanje.  
Voor het samen stellen van de route gebruik ik Michelin en RouteYou en daarnaast neem ik 
verschillende kaarten van Michelin 1:400.000 mee. (Ik gebruik nog steeds geen GPS) 
In Frankrijk rij ik eerst via Étretat omdat ik de Falaise kust graag wil zien. Prachtig!  
Niet om wilde mosselen te eten want dat wordt hier sterk afgeraden.  
Met een ferry steek ik de Seine over bij Quillebeuf en rij verder richting Blois.  
Via het Venetië van Périgord, de rivieren Loire en Cher, Buglose en Les Landes naar St-Jean-Pied-de-
Port. Hier begint de klim over de Pyreneeën en vanaf deze plaats volg ik de weg naar Santiago de 
Compostella tot aan Castrojeriz. De klim over de Pyreneeën (naar 1056 mtr) is goed te doen want je 
hebt al de nodige kilometers en kuitenbijters achter de rug en afstappen kan altijd.  
Om Pamplona te vermijden fiets ik door het dal van de rivier Erro. Schitterend! Ik vul mijn bidon met 
wijn bij Bodegas Irache en vervolg recht mijn weg. Na kleine pelgrimsgehuchten, Logrono, Santo 
Domingo de Calzada, Burgos en veel pelgrims te voet eindigd deze korte pelgrimsroute in Castrojeriz. 
(Hier ligt een mooie camping voor een overnachting)  
Via de Tierra de Campos richting Fermoselle.  Spanje heeft meerdere grensovergangen naar Portugal 
maar de omgeving bij Fermoselle is voor mij toch wel de mooiste. Vooral het stuwmeer Almendra is 
absoluut een foto waard. Deze route is niet bepaald de makkelijkste want na de klim richting 
Fermoselle volgt een flinke afdaling naar de rivier de Tormes (die in de Douro uitmondt) en hierna 
moet er weer geklommen worden. Het is warm eind mei en flink peentjes zweten. Hierna fiets ik 
door de streek Tras-os-Montes en passeer de Serra Mogadouro. Klimmen en dalen langs een 
prachtige weg naar de rivier de Douro.    
De natuur is prachtig en de terrassen met de wijnranken zijn een lust voor het oog.  
Regelmatig kom ik het bord Espanha tegen. Na het passeren van Sabugal en de Serra Malcata trap ik 
stevig verder. Op weg naar Monsanto. Dit bijzondere dorp met zijn enorme grote granieten keien is 
echt een bezoekje waard. Ik reserveerde voor de zekerheid een hotelletje in het dorp. De klim is steil 
en de straatjes zijn niet geschikt voor een fiets met bepakking.  
Maar toch….een waanzinnige belevenis.  
Na de bijzondere overnachting passeer ik aan het einde van de ochtend de poort van de Taag en 
steek deze rivier over bij Vila Velha de Rodao. 
Een groot aanduidingsbord zegt ‘ Alentejo’.   
De temperatuur kan in deze streek flink oplopen in de zomermaanden maar onder een van de vele 
kurkeiken is het heerlijk zitten. Het landschap heeft zelfs iets weg van de savanne. Na Nisa, Arez en 
het stuwmeer van Montargil kom ik al snel het bord Faro tegen. Plotseling lijkt het wel alsof ik 
vleugels heb gekregen. Voor ik het goed en wel besef ligt de zee binnen handbereik!  
 
Onderweg probeer ik zo veel mogelijk te kamperen en soms maak ik gebruik van een hostal of een 
residencial. Daarnaast kook ik regelmatig mijn eigen potje prut maar in Portugal schuif ik graag aan 
tafel in een restaurant voor het menu van de dag.  
Niet duur en lekker! Het is ook mogelijk om halve porties te bestellen!!  

                                



 
 
Einde fietstocht        
 
Met Transavia vlieg ik vanaf Faro airport naar Rotterdam. 
Kosten voor de fiets €. 40,= enkele reis.   
De fiets wordt verpakt in een fietshoes van de Fietsvakantiewinkel.   

         
Stuur dwars, pedalen demonteren en lucht uit de banden!!!!  
Voor de fietstassen gebruik ik een travelbag. Totaal gewicht ongeveer 23 kilo.  
 

 
De vlucht verliep voorspoedig en na ongeveer 3 uur vliegen sta ik weer met beide benen op de 
grond.  
 
 
Heb je vragen ?? Je kunt me altijd mailen: noorandeweg@hotmail.com   
  
                    

mailto:noorandeweg@hotmail.com

