
Castelo de Paiva - Barri l de Alva.



06-01 -'1 8. Castelo de Paiva – Barril de Alva.

's Morgens om 6 uur worden we wakker van gekletter van
vallende metalen pijpen. Er wordt een grote markt op het
plein opgebouwd en dus moeten wij naar een braak liggend
veldje aan de kopse kant van het plein verhuizen. Uiteraard
gaan we die markt rond: Er wordt hoofdzakeli jk kleding
verkocht, groenten en fruit is er vri jwel niet.
Na 221 6 km laten we om 1 0:06 de Douro achter ons. Het is
aanvankeli jk koud en mistig, maar niet meer nadat we een
berg gepasseerd zijn.

B: Markt in Castelo da Paiva.
LM, RM, O: Mistbanken aan de N224.



Sto. António (1 0:53), Burgo (1 0:54) en direct daar na
Arouca.
Bij Vi larinho gaan we weer de mist in (1 1 :1 7).

RB: Sto. António.
RM: Arouca.
RO: Vilarinho.



De Gargantas da Paiva (11 :24) is een schitterende kloof
met houten trappen voor de wandelaars. Helaas is daar
geen parkeermogeli jkheid.
Alvarenga (11 :35) verschuuilt zich ook in de mist. Een groot
eucalyptusbos is hier verbrand en een naaldbomen die
ernaast staan niet (1 1 :40).

MB, RB: Gargantas da Paiva.
MM, RM: Alvarenga.
RO: Geiten met grote bellen om.



Parada de Ester (1 2:04) en 3 minuten later een waterval.
We houden een korte pauze met zicht op de Paiva.
Pinheiro (1 2:43). Ook de laatste km's naar Castro Daire
(1 2:58) gaan langs de Paiva af.

LB, MB, LO, RM: De Paiva wordt een bergbeek.
RO: Castro Daire.



Over de N228 ri jden we naar
een panoramapunt in
Nespereira-Alta, waar we
even pauzeren.

LB, RB, LM: Castro Daire.
LO, RO: Nespereira-Alta.



São Pedro do Sul (1 3:36). We rijden om
Viseu heen en lunchen op een parking
aan de zuidel i jke rondweg. Bij afslag 1 8
gaan we de N231 op om 1 4:37.

RB: Ten zuiden van Viseu.
RO: N2312.



We passeren enkele grote Dão-wijnfabrieken in Nelas
(1 4:59). Verderop zijn de dalen rond de Mondego compleet
zwart geblakerd (1 5:05).

LB, MB: Nelas.
LO: Het Mondego-dal.



Carvalhal de Louça (1 5:08), in Paranhos da Beira tanken
we 1 8,38 l LPG met behulp van de Ital iaaanse nippel. Om
1 5:28 weer door.Bij Seia (1 5:33) zien we de hoge Serra de
Estrela toppen met de Torre van 1 993 m, de hoogste berg
van het vasteland van Portugal!
Boven de Alva zien we opnieuw verbrande bossen, hier
zelfs tot in de dorpen als Chamusca da Beira.

B: Mondego-dal.
M: Carvalhal de Louça.
RO: Bij Insua.



In Insua steken we om 1 6:05 de Alva over om in Avõ dit
weer te doen.

LB: Insua.
LO: De Alva.
RB, RM, RO: Avõ.



Dan ri jden we links hoog naar Vila Cova da Alva (1 6:22).

LB, RM: Avõ aan de Alva.
O: Vila Cova da Valva.



Barri l bereiken we na 2425 km. Hier kunnen we op een terrein gaan staan bij een
uitspanning aan de Alva.

R: Brug over de Alva, Barril.



Vanwege het ti jdstip en de nattigheid lopen we slechts een
klein rondje om de directe omgeving te verkennen.

LB: Azulejos met de voormalige watermolen.
O: Alva in Barril.




